










গ্রস্থাগার 

দ্রাদণণ খণ্ড ৪ ১৩৬৯ 

£ অম্পাদক 

সৌরেক্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যাক ( বৈশাখ হইতে কাতিক ) 
অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত ( অগ্রহায়ণ হইতে চেত্র) 

বঙ্গীয় এন্ভাগার পরিষদ 



এগার 

নির্ঘণ্ট £ ১৩৬৯ 
পা রি ।* 8 ৮, 

নির্ঘন্টটি তিন অংশে বিন্তব্ত 77181 

১ম অংশ £ লেখক-মখ্যাসূচী £ 

২য় আংশ বিষয় সূচী £ 

ওয় অংশ £ বিভ্তাগসূচী ঃ 

বর্ণামুক্রমে সজ্জিত ও আখ্যায় লেখকের নাম 

ও পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশিত । বিষ্টাম অর্ভি- 
ধানিক তালিকা পর্ধযায়ের। 

নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম 
বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠ! সংখ]া সহ। 

গণ্াগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভা- 

গের প্রকাশিত নিবন্ধ। অংবাদ বণানুক্রমে 

সন্িবেশিতৃ, বথা- গ্রন্থাগার, সংবাদ, চিত্র, 

পরিষদ কথা, গ্রন্থ সমালোচনা, বার্তা বিচিত্রা, 

সম্পাদকীয় । 

সর্ধত্র সংশিষ্ট সংলেখের পৃষ্ঠ! সংখ্যা নির্দেশিত চিত্রস্থচী এইখংগ হইতে সংঘুক্ত। 
বর্তমান স্চীটি পরিষদ সদন্ত, শ্রীকুমুদনাথ দত্ত কর্তৃক সংকলিত। 

লেখক- আ খ্যাষুচী 

অমিত! মিত্র, গীতা মিত্র, গৌরী বন্যোপাধ্যায় 
প্রতিমা সেনগুপ্ত (যৌথ সংকলক ) 
বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের 

বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট ৩৪) ১১৩, 
১৮৬১ 

অশোক সেন 

উদ্বোধন ভাষণ [ সারাংশ 1 
সপ্ত্শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ৪৬ 

আদিত্য ওহদেদার 

্রস্থবিষ্ঠা £ গ্রন্থ বিবরণ ১৩৩ 

্রন্থবিদ্ধা  গ্রস্থপপ্রীকরণ ১৬ 

যুদ্ধ ও গ্রপ্কাগার ৩১২ 

, *আত্ত গ্রন্থাগারিক পারস্পরিক গ্রন্থবিনিময় 
দ্রঃ বন বিহারী মোদক ৩৬০ 

আমার দৃষ্টিতে আমেরিকার গ্রন্থাগার 

রঃ বিমলেনদ মুমদার ১২টি 

ইন্দোনেশিয়া-গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৬৪ 
ইঞ্রা কাউন্সিলের ২৮ শতম অধিবেশন 

দ্রঃ বিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত ৩০৭ 

উইলফ্রেড জে পুমার 
মধ্যযুগীয় ইসলামের গ্রন্থাগার ২০৪ 

এস, আর, বলনাথন 

বিভিননস্তরের শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার 
৩৭৯ 

এস, সিদ্দিকথান 

বাঙল৷ মুদ্রণের গোড়ার ঘুগের ইতিহাস ২৪৩ 
কাকৰ্বীপের আহ্বান 

দ্রঃ শিবশঙ্কর মিত্র ৪১৫ 

কুণাল সিংহ 
প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ৩৮৩ 

গদাধর নিয়োগী 
চব্বিশ পরগণা ও ভার গ্রন্থাগার ৪১৯ 



গোবিন্বলাল রায়, পাঁচুগোপাল মৈত্র, মদন 
চন্দ) রমেশ চন্ত্র চর্জবত্তীঃ 

বাংল! পর পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের 
বর্গাককৃত নির্ঘণ্ট ২২৭, ২৬৯, ২ ৯৫ 

্রন্থবিগ্ভ। £ গ্রন্থ বিবরণ 
দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার  ॥ ৩৩ 

গ্রন্থবিগ্যা £ গ্রস্থপঞ্জী গ্রাকরণ 
দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার ১৬৫ 

গ্রন্থ সমালোচনা 

নিমলেন্দু রায়-চৌধুরীর রধীন্ত্র নির্দেশিকা £ 
চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ]ায় ২৯১ 

গ্রন্থাগার আইন গ্রণয়নের এক অধ]ায় 

দ্রঃ বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় /৫ 
গ্র্থাগাপ আইন আথিক সংবিধান 

দ্রঃ নারায়ণ চন্ত্র চক্রবতী ৩৯ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখ- 
যোগ্য পুস্তক ৩৬৮) ৩৯২ 

গ্রন্থাগার সংবাদ ৯১৯, ১৮৪, ২২৩, ২৯৩, 
৩২১, ৩৫০) ৩৯৮ 

গ্রন্থাগার সম্মেলন [৯৭শ] 2 জন্গাদক্কীযন ২৬ 

গ্রন্থাগারিক আত্ম প্রস্ততি ও নেপথ) সাধন! 

দ্রঃ বনবিহারী মোদঞ ৩১? 

চঞ্চলকুমার সেন 
বিবেকানন্দ ও গ্রস্থাগারিক ৩২৩ 

চণ্তীগড় বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন 
ঘঃ মেহেন্ু ২৮৮ 

চবিবশ পরগণ। ও তার পাঞঠ।গার 
দ্রঃ গপাধর নিয়োগী ১১৯ 

চাঁজিং প্রথার বিবত্তন 
দ্রঃ নিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩২৫ 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ1য় 

দ্রঃ গ্রন্থ সমালোচনা-নিমলেন্দু বায় 
চৌধুরীর রবীন নিদেশিকা ২৯১ 

চৈতালি সেন 
--দভা সম্মেলন প্রসঙ্গে ১৭৪ 

জরুরী অবশ্থা ও গ্রন্থাগার অম্পাদকীয় ৩০৬ 
জাতীয় গ্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা 

সম্পাদকীয় ৩৯, 
জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন 

ও পদ মর্্যাদ।--অম্পদকীয় ১৬৪ 

তপতী রায় 
--অগ]থনা সমিতির সম্পাদিকার 

9৬) 

নতুন সম্পাদকের দায়িত্ব জম্পাদ্কীয় ৩০৫ 
নাৰয়ণ চন্ত্র চক্রবর্তী 

গ্রন্থাগার আইনে আথিক সংবিধান ৩ 
নিশলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

চাজিং প্রথার বিবর্তন 
পত্রিকার নব কলেবর সম্প।দকীয় 
পরিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী 

দ্রঃ ভবানী £হখোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ব বন্ু ৬৯ 
পরিষদ ধথ।, ১৮৩, ২৫৯, ৩২২৪ ৩১৩, ৩৭৩ 

6২৯ 

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন 

৩২৫ 

২৭৯ 

দ্রঃ খিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ২৬ 
পশ্চিম্ব্গ গ্রপ্ঠাগার কমী সম্মেলন 

সম্পাদকীয় ২৬৭ 
পাঠচক্ত দ্রঃ বনবিহারী মোদক ১৭৪ 
পাঠ জীবন-গ্রন্থাগার 

উঃ রাজকুমাপ মুখোপাধ্যায় ২৮৫ 
পিতৃদেবের বাক্তি সন্ভার কয়েকটি দিক 

দ্রঃ প্রথাঝনাথ ঠাকুর ৯ 
পুব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৮৫ 
গ্রকাশকদের বিরদ্ধে দুর্নীতির অতিধোগ 

( জম্প।দকীয্ ) 
গ্রমীল চন্দ্র বন্থু 

স্মৃতিচারণ £ পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার 
শিক্ষন 

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ 
_ দ্রঃকুণাল সিংহ 
গ্রেমতোষ হালদার 

মরকার পরিচালিত ডে টুডপ্টস হোম 
গ্রসঙ্গে ১৫২ 
মহীশূর রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলন ২৮১ 

বইপঞা-গ্রস্থাগারের কাজগগ্রস্থাগার আইন 

২৫ 

৩০৯ 

৩৮৩ 

দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্]ায় ১১ 
ধনবিহারী মোদক 

আন্ত গ্রন্থাগার পাঁরম্পরিক গ্রন্থ 

বিনিময় ৩৬০ 
গরন্থাগারিক ; আত্ম প্রস্ততি :ও নেপথ্য 

সাধনা রি ৩১৫ 



পাঠচক্র ১৭৪ 
বাঃলা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের 

বর্গীক্কৃত নির্খণ্ট _ 
দ্রঃ অমিত মিত্র প্রভৃতি যৌথ 

ংকলক (১) ৩৪ (২) ১১৩ (৩) ১৮৯ 
বাংলা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের 

বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট 
দ্রঃ গোবিন্দলাল রায়, পাচুগোপাল 
মৈত্র, মদন চন্দ, রমেশ চন্ত্র চক্রবর্তী যৌথ- 
সংকলক (9) ২২৭ (৫) ২৬৯ (৬) ২৪৫ 

বাংলামুব্রণের গোঁড়ার বুগের ইতিহাঁন 
দ্রঃ এস, সিদ্দিক খান ২৪৩ 

বাণীবস্ত 

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ২ 
[ গ্রন্থপঞ্জী লহ] 

বার্ড। বিচিত্রা ১৬০, ১৮৬, ২৬৫ ৩২০, ৩৫১) 

৩৯৫ 5৪২৫ 

বিঃ এস, কেশবন ৩৭৫ 

( সম্প।দকীয়) 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যাঃ 

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন ২৬ 
বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা £ 

ইলৌনেশিয়া ৩৬৪ 
পূর্বপাকিস্তান ৩৮৫ 

্র্মদেশ 
বিগ্ভালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয় ) 

(১) ৩৫৩ (২) ৩৭৭ 

বিধান চন্ত্র রায় ( অম্পা।দরকীয় ) 
বিনয়েন্্র সেনগুপ্ত 

ইঞ্র। সম্মেলনের ২৮ শততম অধিবেশন ৩০৭ 
বিবেকানন। ও গ্রস্থাগাঁরিক 

দ্রঃ চঞ্চল কুমার সেন 
বিভিন্ন স্তরের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার 

ত্র £ এস, আর, রঙ্গনাথন 

বিমল কুমার দত্ত 
বিশ্ববিষ্ালয় গ্রন্থাগার ও তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা . 

বিমলেন্দু মজুমদার 
আমার দুটিতে আমেরিকার গ্রন্থাগার 

কিপিক্রি ১৩৯ 

১৬৩ 

৩২৩ 

৩৭০) 

১০০ 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের এক অধ্যায় 

১৫ 

বিশ্ববিগ্ভালয় গ্রন্থাগার তৃতীয় পঞ্চবাঁপ্নিক 
পরিকষ্ঈন! 
দ্রঃ বিমলকুমার দত্ত 

বিশ্ববিষ্ঠালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব ৭৭ 
(সম্পাদকীর ) 

ভবানী মুখোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ব বঙ্গ যুগ 
সম্পাদক 

সাহিত্যিক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী 

১০৫ 

৬৯ 

ভারত ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
গ্রন্থবিনিময় ৩৯০ 

অমনংশোধন ৩৪০ ক 
মধ্যযুগীয় ইসলামের গ্রন্থাগার 

দ্রঃ উইলকফ্রেড জে গুমার ২০৪ 
মহীশুর রাজ গ্রস্থাগার আন্দোলন 

দ্রঃ প্রেমতো!য হালদার 3৮১ 

মহেন্ত্নাথ দত্ত 
--শিশু সাহিত্য প্রকাশনের পরিকল্পন। 

৩৫ € 

মায়া বন্দ্যোপাধায় 
অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রীর অভি- 

ভাষণ ৪১৯ 

মেহেন্তর 
চণ্তীগড় বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন 
( ইয়াসলিক ) 

বুদ্ধ ও গ্রন্থাগার 

দ্রঃ আদিত্য ওহদেদার 
যোগেশ চন্দ্র বাগল 

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা 
(১) ২১১ (২) ৩৩২ 

২৮৮ 

৩১২ 

রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
_ পিত্দেবের ব্যক্তি সত্তার কয়েকটিদিক ১ 

রবীন্দ্র নির্দেশিকা-_নির্মলেন্দু রায় চৌধুরী £ 
াঃ গ্রন্থ সমালোচন। 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯১ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

পাঠ--জীবন--গ্রন্থা গার ২৮৫ 



বইপড়া-গ্রন্থাগারেরকাজ-গ্রন্থাগার 
আইন ১১ 

শক্তি সরকার 
অভ্যর্থন৷ সমিতির সম্পাদকের' ভাষণ 

সপ্তদশ গ্রন্থাগার দম্মেলন ৪১১ 
শশিভৃষণ দাশওপ 

সভাপতির ভাষণ £ 
সপ্তদশ গ্রন্থাগার সম্মেলন £০৬ 

শিবশঙ্কর মিত্র 
-কাঁকত্বীপের আহবান ৪১৫ 

গুভ হুচনা) (সম্প।্দকীয়) ১৮৭ 
শিশু ও কিশোর সাঁহিতো রবীন্দ্রনাথ 

(গ্রস্থপঞ্জী লই) 
দ্রঃ বাণী বস্থু ৯ 

শিশু সাহিতা প্রকাশন পরিকল্পনা 
দ্রঃ মহেন্দ্রনাথ দত্ত ৩৫৫ 

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
উদ্দোধন ভাঁবণ £ 

ষোড়শ গ্রন্থাগার মম্মেলন ৮১ 

শ্ীমূলে ও শ্রীবন্দেোোপাধ]য় ( সম্পাদকীয়) 
৩৭৬ 

ষোড়শ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেশন ৭ 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী ৭৬ 

সত্র্জ প্রসাদ রায় 

অভ্যর্থনা সমিতির মভাপতির ভাষণ 
ষোড়শ গ্রন্থাগার সম্মেলন ৯& 

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
( সম্পাদকীয় ) ৩৭৬ 

সভাসশ্মেলন প্রস্ততি প্রসঙ্গে 
দঃ চৈতালি সেন ১৭৯ 

সল্পা্ঘকীয় £-:৭০, ১১১, ১৬৩) ১৮৭) ২২৫, 
২৬৭) ১৭৯, ৩০৫, ৩৫০, ৩৪৫) ৩৯৯) 

৪২৬ 
সম্মেলনে গীত প্রস্তাবাখলী (১৬ শ) ১০৫ 
সগ্মেলপন সমীক্ষ৭ ( সম্পাদকীয় ) ১১১ 

সরকার পর্চাণিত ডে ষ্ট,ডেপ্টপ হোম 
গ্রুসঙ্গে 

দ্রঃ প্রেমতোষ হাপদার 

সুবোধ কমার মুখোপাধ্যায় 
সভাপতির ভাষণ (১৬ শ) ৮৬ 

স্মৃতিটারণ; পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ 
প্রঃ প্রমাল চনত বনু 

১৫৯ 

৬৩৫)৯ 



বিষয় স্চী 
অধ্যয়ন ও পাঠসহায় . 

বনবিহাবী মোদক £ পাঠচন্র ১৭৪ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় £ 
পাঠ-জীধন-গ্রন্থাগার ২৮৫ 

অধায়ন ও গ্রন্থাগার আইন 
রাজকুমার মুখোপাধায় £ 

বইপডা-গ্রন্থাগাদের কাজ- 
গ্রন্থাগার অ।ইন ১১ 

আন্ত গ্রন্থাগার গ্রন্থবিপিময় 
বনবিহ।রী মোদক £ আন্ত 

পারস্পরিক এম্থবিণিমর 

্রন্থপন্জী ঃ শিশু ও কিশে।র সাহিত্যে 
প্বীজ্ঞনাথ 

বাশী বন্ধ ; শিশু ও কিশোর স।|হত্যে 
রবাীন্জনাথ ২ 

গ্রন্থবিষ্ত| : গ্রন্থ বিবরণ 
আদিতা ওহদেদার £ খ্রগ্ঠবিগ্। £ 

গ্রন্থাববরণ 

গ্রন্থবিষ্ত। : গ্রন্থপন্জী প্রকরণ 
আদিত্য ওইদেদার £ 

্রন্থবিগ্ঘ|  গ্রন্থপঞ্জী প্রকরণ ১৬৫ 
গ্রন্থ অমালে।চনা 

নির্মলেন্দু রায় চৌবুরা £ 
রবীন্্র নিদেশিক1 £ 

সগ্রন্থাগ[রিক 
৩৬৩০ 

চিত্তরঞ্জন বনে]াপাধ্যায় ২৯১ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক 

উল্লেখযোগ্য পুস্তক ৩৬৮) ৩৯২ 
গ্রন্থাগার আইন-আরিক সংবিধান 

নারারণচন্্র চঞ্টবন্তী £ গ্রন্থাগার আইনে 
আথিক সংবিধান রর 

্রন্থ।গার"আইন-ইতিহাস 
বিশ্বনাথ বন্দে)াপাধ]ায় £ পরথাগার আইন 

প্রণয়নের এক অধ্যায় ১৫ 
গ্রন্থাগার আইন-_পশ্চিমবন্গ 

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় £ 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন ২৬ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন -আমেরিক! 
বিমলেপু মজুমদার £ আমার দৃষ্টিতে 
আমেরি কার গ্রন্থাগার ১৩১৯ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন--এশিয়। 
বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা] £ 

ইন্দোনে শিয়। ৩৬৪ 
পুধপাকিস্থান ৩৮৫ 
বরঙ্গদেশ ৩২৭০ 

গ্রন্থ।গার আন্দোলন-কাকদ্বীপ 
শিবশক্কর মিত্র £ 

কাকদ্বাপের আহ্বান 6১৫ 

গন্থাগার আন্দে।লন-- চণ্ীগড় (পাঞ্জাব) 
মেহেন্ত্র ; চণ্ডীগড বিশেষ গ্রন্থাগার 

সম্মেলন ( ইয়াসলিক ) ২৮৮ 

গ্রন্থাগার আন্দে।লন-_ চব্বিশ পরগণ। 
গদাধর নিয়োগা £ 

টনিধিশ পরগণ] ও তার গ্রন্থাগার ৪১৯ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন-- পশ্চিম 
বঙ্গীয় গ্রন্থ।গার পরিষদ £ 

গ্রন্থগাপ দিবপ ১*শৈ ডিসেম্বর ১৯৬২ 

জাত'য় গ্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের 
ভূমিকা ৩২২ 

যোডশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 
১ল্মেলন ৭৫) ৭৬ 

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থ।গার 
সম্মেলন ৩৭৬ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন” 

মধ্যযুগীয় ইসলাম 
উইলফ্রেড জে প্ুমার £ 

মধ্যযুগীয় ইসলামের গ্রন্থাগার ২৭৪ 

্রন্থাগর।র ও যুদ্ধ 
আদিত্য €হদেদার £ 

বুদ্ধ ও গ্রন্থাগ।র ৩১২ 

গ্রন্থ গারশিক্ষণ 
প্রীলচন্ত্র বন্ত ? স্মৃতিচারণ £ 

পশ্চিমবাংলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ ৩৯৯ 

গম্থগারিক £ অভিস্সিত গুণাবলী ও 
ূ সমালোচনা 

বনবিহাপী মোদক 2 গ্রন্থাগারিক £ 
আত্মগ্রস্তুতি ও নেপথ্য সাধনা! ৩১৫ 



চার্জিং প্রথা 
নির্মলেন্দু মুখোপাধায় £ 

চাঁজিং প্রথার বিবর্তন 
ডে ট্ডেন্টস হোম 

প্রেমতোধষ হালদার £ 

সরকার পরিঢালিত ডে ডেট ভোম 

২৫ 

প্রসজে ১৫২ 

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৪ জয়ন্তী 
ভবানী মুখোপাধ্যায় ও শুদ্ধসত্ বনু; 

যুগ্ম সম্পাদক 
সাহিত্যক পবিজ্র 

গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী ৬৯ 
প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ 

কুণাল পিংহ £ প্রাচীন গ্রন্থ মংগ্রহ ২৮৩ 

বাংল। পত্রপত্রিক। £ প্রবন্ধ ? 
ব্গীকিত নির্ঘণ্ট 

অমিত। মিত্র, গোবিন্দলাল বায় প্রভৃতি 
যৌথ মংকলক--বাঁংল! পত্রপত্রিকায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধের ব্গাকৃত নির্ঘণ্ট 

৩৭১ ১১৩) ১৮৯, ২১৭) ২১৯, ২৯৫ 

বিবেকানন্দ ও গ্রন্থাগারিক 
চঞ্চলবুমার সেন 2 

বিবেকানন্দ ও গ্রশ্থাগারিক 

বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগার 
বিমলকুমার দৃত্ত £ বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগার 

৩২৩ 

মুদ্রণ ঃ বাংলাদেএ : জাদিযুগ 
এস, সিল্দিকখাঁন £ 

বাংল। মুদ্রণের গোড়ার 
যুগের ইতিহাস ২৪৩ 

মুদ্রণশিল্পের ইতিহাস 
যোৌগেশচন্ত্র বাগল ? 

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা ২১১, ৩৩২ 
রবীন্দ্রনাথ ? ব্যক্তিসত্ব। 

রথাীন্রনাথ গাকুর £ পিতদেবের 
ব্ক্তিসত্বার কয়েকটি দিক ১ 

শিক্ষ| প্রতিষ্ঠ।নের গ্রন্থাগার ঃ সমীক্ষা 
এস, আর, রঙ্গনাথন £ বিভিন্ন স্তরের 

শিক্ষা প্রতিগনের গ্রন্থাগার ৩৭৯ 

শিশু ও কিশোর সাহিত্য : রবীজ্দন|থ 
বাঁশী বন্স ৫ শিশু ও কিশোর সাহিনো 

রবীন্দ্রনাথ ২ 

শিশুসাহিত্য প্রকাশন পরিকল্পন। 
মতেননাথ দণ্ড শি সাহিতা 

প্রকাশন পরিকল্পনা 

সভা! সন্মেলন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গ 
চৈতালি সেন £ সছা সম্মেলন 

প্রস্থতি প্রসঙ্গে 

মুচীকরণ ঃ আন্তর্জাতিক সম্মেলন 
বিনয়েন্্ সেনগুপু ? ইফ্ু! কাউন্সিলের 

৩৫৫ 

১৭৯ 

ও তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা ১৭০ ৯৮শ তম অধিবেশন-১৯৬২ . ৩০৭ 

বিভাগ সুচী 
গ্রন্থাগার সংবাপ 

পশ্চিমবঙ্গ জেলাভিত্তিক 
কলিকাতা বয়ে্গ ওন লাইব্রেরীর শিলান্যাস £ গোয় - 

অশোকগড সাধারণ পাঠাগারের ষষ্ঠ নাধিক বাগান ১৬১ 

সম্মেলন ; জমিক্রয় ও গৃহ নির্মাণের জন্ত বাগবাজাঁর রিডিং লাইব্রেরী গ্রন্থি্ঠা, 
অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ ২২৯ দিবস ১৮৪ 

জোয়ানদের জন্ট পুস্তক উপহার কেন্দ্র : মঠাঁজাতি সদন গ্রাঙ্থাগারের নাম পরিবর্তন ২১৩ 
জাতীয় গ্রন্থাগার ২৯৩ রাজ্লক্ষমী শুর স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন ? 

নব জাতক পাঁঠাগারে বাধিক উৎসব ১৯১ ইন্টালী ইনটটিটুট ২১৩ 
নব রে পাঠাগারের উন্নয়ন পরিকল্পনা 

২৯৩ 

নীতিশ লাহিড়ী শিশু পাঠাগারের ভিস্তি 
প্রস্তর স্বাপন ১৮৪ 

টুডে্ট লাইব্রেরী, সিথি ৬ষ্ট বাধিক প্রতিষ্ঠা 
উৎসব, ৩৯৮ 

কোচবিহার 
পি, ডি, এন এন লাইব্রেরীতে শোকসভা ১৮৪ 



চব্বিশ পরগণ। 
তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে . 

শোকসভা ১৮৫ 

পানিহাটি বান্ধব পাঠাগাপের ধাধিক 
বিবরণী ১৬১ 

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী নির্বাচন ফল ৩৯৮ 
মধ্যমগ্রাম অতীনব্রনাথ বনু স্মতি পাঠাগার 

প্রতিষ্ঠা ১২১ 

সাধুজন পাঠাগারে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের 
জন্ম-মৃত্যু বাসর ১৮৫ 

হাঁসানবাঁদ ১নং উন্নয়ন সংশ্কার পরী গ্রস্থা- 
গারিকদেক্ধ শিক্ষণ শিবির ১৯৩ 

এ ৩৫০ 
জলপাইগুড়ি 

রাঁঙ্গালী বাঁজনা দেবেন্ত্র পাঠাগারের ভিত্তি 
গ্রাম্তর শ্বাপন ১৩১ 

নদীয়। 
নদীয়া জেলা পর্ধদের বাণিক সাধারণ সভা ১৮৫ 

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী £ বাধিক সাধারণ 
সভা ৩৯৮ 

বর্ধমান 
পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদে সমাজ শিক্ষা 

দিবস ৩২১ 

বাকুড়া 
বাকুডা জেলার করেকটি গ্রন্থাগার পবিদর্শনের 

বিবগণ ২৪৯ 

১। শ্যামদাসপুর সাধারণ পাঠাগার 
( থান! পাত্রপায়ের ) 

২1 গেলিয়! জাতীয় গ্রন্থাগার (সরকার 

পরিচালিত ) 
৩। পাছুরা শ্রীশ্রীরামকদ্। পাঠাগার 

(থান! কোতলপুর ) 
৪। মির্ভীপুর নেতাজী লাইব্রেরী 
৫1 কোতলপুর হিতসাধন লাইব্রেরী 
৬1 লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার 
৭। মেঙ্গিয়! গ্রামীন গ্রস্তাগার 

সহ্ৃদয় নেতাজী রুরাল লাইব্রেরী নতুন 
কার্যকরী সমিতি গঠন ২৯৩ 

বীরভূম 
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে রবীন উৎসব ২২৪ 

শিদাধা | মু 
নিমতিতা মহেম্ত্রনাথ শ্বৃতি পাঠাগার গ্রামা 

গ্রন্থাগার হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি ৩৫০ 
রামরুঞ্চ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার সংস্কারের 

চেষ্টা ১৬১ 
মেদিনীপুর 

তমলুক জেল! গ্রন্থাগার £ বিশ্ব শিশু দিবস 
উদ্যার্পন ৩২১ 

তুষার স্মতি গ্রন্থ নিকেতন : ভিত্তি প্রন্তর 

স্কাপন ১৬২ 
& বান্ধিক প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন ৩২৯ 

হুগলী 
কুলতেঘেরী সাধারণ পাঠাগার ৪র্থ 

সাধারণ সভা ১৬২ 

স্বামী বিবেকানন্দের নামে পাঠাগার স্থাপনের 
পরিকল্পনা ভগলীর বাবুগঞ্জের রথতলায় 

জমি সংগ্রহ ২২৪ 

গ্রন্থ সমালোচনা 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য 

বই ৩৬৮, ৩৯২ 

নিলেন্দু রার-চৌধুরী £ রবীন্দ্র নিদেশিকা £ 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯১ 

চিত্র সুচী 
উদ্বোধন অধিবেশনের একাংশের চিত্র ঃ ৯৯ 
উতদ্বাধন অধিবেশনে শ্রীসত্যেন্ত্র প্রসাদ রায় 

শ্রীশৈলকূমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীদনবোধকুমার 
মুখোপাধ্যায় ও তিনকড়ি দত্বকে দেখ! 

যাচ্ছে ১১০ 

জোহন গুটেনবার্গ ২২১ 
যোডশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ঃ 

প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন ১০৫ 



পরিষদ কথা 
ওয়েট বেগল কলেজ ফোঁড এন কোয়ারী” 

কমিশন ' ৩৪৭ 

কাউন্সিলের প্রথম সভ। ও কমিটি 
গঠন ৩৪৫ 

গ্রশ্থাগার কর্মী সম্মেলন ২৫৯ 

গ্রন্থাগার দিবস ২০শৈ ডিসেম্বর ১৯৬২, ৩২২ 
গ্রন্থাগার দিবসে জাতীয় প্রতিক্ষায় গ্রন্থগারের 

ভূমিকা আলোচনা ; মহাঁজাতি সদন ৩৪৮ 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সাপ্তাহিক কোর্স ৩৪৫ 

পরিষদের গ্রগ্থগারিকতা শিক্ষণের মান ও 
স্বীকৃতি ১৮৩ 

বাধিক সাধারণ সভা ৪ 
বিএস, কেশবনের বিদায় সম্বর্ধনা ৩৭৩ 
লাইব্রেরীয়ান শিপ সাটিফিকেট পরীক্ষার 

ফলাফল ২৬৩ 

শিবশঙ্কর মিত্রকে “সুন্দরবন” পুস্তকের জন্ত 
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার উপলক্ষ্যে সম্বদ্ধনা ৩৪৫ 

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন , ৪২১ 

বাতা বিচিত্র 
অন্ধদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ দেরাছুন ৩৭০ 
আরে! ডে ্ুডেপ্টসহোম প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ১৬০ 
ইপ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজী, 

বোম্বাই ৩৭২ 

উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা ৩৭০ 
উজবেকিন্তানে সংস্কৃত গ্রন্থ আবিষ্কার ৩২০ 
উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার £ প্রদর্শনী ৩৯৫ 
কলিকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের 
পুনমিলন উৎসব ৪২৫ 

চণ্ডীগড়ে ইয়াসলিক সেমিনার ' ১৬০ 
জওয়ানদের জঙ্ পুষ্ভক ৩৭০ 

জাতীয় গ্রন্থাগার ঃ শ্রীবি, এস কেশবনের 
দিল্লীতে বদলি ও শ্রীষাঁদব মূরলীধর 

মূলের যোগদান ৩৫১ 
ডিপ,লিব্ পরীক্ষার ফলাফল ১৯৬২ 

আগষ্ট ১৬৬ 

ঁ এ ডিসেম্বর ৩৭১ 

দিষ্লী পাবলিক লাইব্রেরীর একাদশ প্রতিষ্ঠা 
বাধিকী ৩৫১ 

দ্বারকা দাস গ্রন্থাগার ৪ চণ্ডীগড়, লাজপত 
ভবনেন্ ভিত্বি স্থাপন ৩৫১ 

গ্রুত ছাপার সহায়ক টাইপ রাইটার ২৬৪ 

নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি ৩৬৯ 
নিউজ প্রিন্ট আমদানী হ্রাস ১৮৬ 

শ্তাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের হোষ্টেল ৩২০ 
পরলোকে হেনবী শার্প ৩৬৯ 

পুর্ব বাণিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার নি 

প্রাচীন ভারতীয় ছাপা পুস্তকের প্রদর্শনী ৩২০ 
বই হারানে! ১৮৬ 

বাংলা টাইপ রাইটারের কী বোর্ড 
বাংল! সাহিত্যের জন্ত বিভিন্ন পুবস্কার 
বাংলায় মহাত্মা গান্ধীর রচনাবলী 
বিগ্ভালয় কর্মীদের নূতন বেতন হার 
বেহলাম্ব বুক ব্যাঙ্কের উদ্বোধন 
ব্রিটেনে জাতীয় চলচ্চিত্র সমূহের 

কুচীকরণের চেষ্টা 
ভারতে নিউজ প্রিপ্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে 

নেপা পেপার মিল ১৮৬ 
ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ (মারাঠী ভাষায়) ৩৭১ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের 

বেতন হার 

যান্ত্রিক উপায়ে লিপির পাঠোদ্ধার 
রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত পুস্তক 

১৮৬ 

৩৭১ 

২৬৫ 

বাজেয়াঞ্রু ৩৯১ 

রাশিয়ার জারের গ্রন্থাগার ২৬৫ 
রাহুল সাংকৃত্যায়ন লোকান্তরিত ৪২৫ 
শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ৩৭২ 
সম্তায় গ্রন্থ উৎপাদনের জন্ত বিদেশ থেকে 

ফর্মা আমদানী ১৬০ 
সিংহল ও পাকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থপস্থী ২৬৫ 
হাওড়া জেল! গ্রন্থাগার 2 পরীক্ষার 

ফলাফল ১৯৬২ ৩৫১ 

হিমালয় তথ্য প্রদর্শনী ৩৫২ 

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ৩৯৬ 

হেমেন্জকুমার রায় £ জীবনাবসান + ৪২৫ 



সম্পীগকীয় 
রন্থাগার সন্বেশন ( সরদাশ ) £ 

বন্নমতী পত্রিকায় সমীক্ষা 
জরুরী অবস্থা ও গ্রন্থাগার 
জাতীয় গ্রতিরক্ষায় ও দেশ গঠনে 

গ্রন্থাগারের ভূমিকা 
জেলা ও গ্রামীণ শ্রস্থাগারিকদের 

. €বতন ও পদ মর্যাদা 
নতুন সম্পাদকের দায়িত 
পত্রিকার নব কলেবর এ ২৭৯ 

পশ্চিমবঙ্গ প্রীস্থাগার কর্মী মন্মেলন ২৬৭ 
গ্রকাশকদের বিকদ্ধে ছুর্ণীভির অভিযোগ ২২৫ 
বৰ, এম কেশবন £ ব্যক্তিত্ব সমীক্ষা ৩৭৫ 

৪২৬ 

৩৪৬ 

৪৯ 

১৬৫ 

৩০৫ 

কিয় গর্থাগার প্মঙগে (১) ৩ 
এ (২) ৬৭৭ 

বিধানচন্ত্র খ্বায় £ নর আলোচনা! ১৬৩ 

বিশ্ববিগ্ালর মঞ্জুরী ক্িপনের প্রন্তাব . ৭০ 
শুভ খচনা : ভারকীয় গ্র্থাগার পরিষদের 

মাসিক বুলেটিন ও পরিষদ সমীক্ষা ১৮৭ 

শীমূণে ও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় £ জাতীয় শ্স্থা 
গারেক গ্রন্থাগাঁরিক ও 

উপস্হাগু। ক নিষুক্ত 

সগুদশ বীর গ্রন্থাগার সম্মেলন 

সম্মেলন নমীক্ষণ ( যোড়শ ) 

৩৭৬ 

৩৭৬ 

১১১ 



গাগা 
ঘ ঙ্গী য় গর ন্যা গাল প নবি ষ দ 

নর বে পনি: ৬, 

(বশাখ ১৩৩৯ 

রথীন্্নাথ ঠাকুর 

পিতদেবের ব্যক্তিসভার কয়েকটি দিক 

মানবীয় চিন্তাধারা ও করম্মধারার প্রায় প্রতিটি বিষয়েই পিতৃদেব সম্টিক্ষম শিজ্পী 

ছিলেন। বিচিত্র দিউ্সুখী সেই প্রতিভাকে কোন ব্যক্িবিশেষের পক্ষে সম্পরণ পে 

উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর গনদো-পদো, চিত্রে-সত্পীতে প্রতিভা নানারণে 

প্রতিফলিত হয়েছে, কিন্তু এগ,লি মানুষ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি সন্তার মঙ্েগ পরিচয়ে 

সাহায্য করে না । এ বিষয়ে তিনি আমাদের কাছে চির্রহস্যময় । তবুও সেই মিশ্র 

প্রতিভার অন্তরালে ছিল তাঁর ব্যক্তিসত্ত। ৷ 

সন্তানদের প্রতি সুগভীর ছিল তাঁর ভালবাস।, কিন্তু তাঁর স্নেহ অপরিমিত 

আবেগের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলো না । শিশুমন নিয়েই নিজে আমাদের সঙ্গে খেলা 

করতেন। সেরূপ স্নেহপ্রবণ চিত্ত দুল'ভ এবং আমার দীঘ* অভিজ্ঞতার পথে তাঁর 

মতন সম্ভ্রম উদ্রেককারী ব্যক্তিসত্তার সাক্ষাৎ পাইনি । 

সাধারণতঃ এরূপ সমহচ্চ ব্যক্তিত্বময় পুরুষের মধ্যে স্নেহময় ব্যক্তি মানুষটিকে 

অস্বাভাবিক মনে হয় এবং অপরিচিত পাঠকের কাছে দুইয়ের সামঞ্জসাবিধানও 

হয়না । পিতৃদেব স্বভাবতঃই চাপা এবং সংবেদনশীল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। 

অপরের জন্য অনেক সময় তিনি দুঃসহ শারীরিক বা মানসিক বিপধয় স্বেচ্ছাপূৰবক 
বহন করতেন--যার কোন বহিঃপ্রকাশ ছিলোনা । সেই বেদনার মধ্যেও তাঁর "সরস 

চপলতার পরিচয় পাওয়া যেত। সব রকম বাধা গাম্ভীযঘকে দুরে সরিয়ে দিয়ে 

প্রিয়জনকে যেমন বুদ্ধিদীপ্ত সরস পরিহাসের দ্বারা আনন্দ দান করতেন, তেমনি 

কোন কোন মৃহূর্তে গভীর চিন্তায় মগ্ধ থাকতেন তখন কেউ তাঁকে বুঝতে 

পারত না। মনের এরূপ পরিবতনশীলতা অনেক সময়ে সাধারণ মানুষকে ভুল 

বোঝাবার অবকাশ দিয়েছে । তাঁর গ্রহণক্ষম কল্পনাবিলাসী মন কোন কিছুকেই 
ধূব বলে মেনে নিতে পারতে! না। এই বৈশিস্টা শুধু তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের 

. 

[ মহাক্জাতি সদলের. উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীল্রজক্মশতবর্ধ উৎসবে ইংরেজীতে 

লিখিত এই নিবন্ধটি পঠিত হয়|. তর্জমা করেছেন জীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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অশনে-বসনে আবেম্টনেই ফুটে ওঠে নি, ত1 ছায়। ফেলেছে তাঁর রচনাসম্ভাবেও । 

প্রচলিত রীতি-নীতি এবং আচার আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সঙ্গে নূতন ভাবধারার 

সত্যাসত্য নিধণরণের প্রয়াস শুধু তাঁর মানসবৈশিষ্ট্যই ছিল না, জীবনের শেষ দিন 
পযন্ত তা মেনে চলেছেন । 

সকল প্রকার করতব্যের সঙ্গে জড়িত থেকে, নানা লোকের সত্গে যথোচিত 

আলাপ-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রায় একই সত্যে তিনি রচন!। করে গেছেন কাবা 

সঙ্গীত, উপন্যাস ও প্রব্ধাবলী। এর মূলে আছে অসাধারণ অনন্যমনস্কতা । তাঁর 
শ্রেম্ঠ কবিতার কয়েকটি রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালীন বা আরও জনাকীর্ণ পরিবেশে 

লিখিত 
পিতার আশাবাদী, আনন্দবাদী মনের সত্গে সহজ হাস্ারসবোধ মিলে এমন 

একটি প্রকৃতি গঠিত হয়েছিলো, যার ফলে তিনি পরিবতনশীল জীবনের কঠিন 

আঘাতসমূহকে সহজেই মেনে নিতে পেরেছিলেন। অর্থিক সংকটজনিত দনুশ্চিণ্ত! 

তার একটি ছোট অংশমাত্র॥ ৪১ বৎসর বয়সে আমার মাতার মৃতু!ই ভার সজনী 

এশবষে দীপিত যৌবনোজ্জল জীবনে প্রথম আঘাত । পরে একে একে তাঁর অনাতম 

স্নেহভাজন আমার দুই ভগিনী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং দুই জ্ঞাতির মততুযুশোক 

এসেছিলে! । যে সহিষ্ণুতা বলে তিনি এ সকল নিজ্ঞুর আঘাত সহ্য করেছিলেন 
তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর । কিন্তু শ্বজনবিয়োগ ব্যথা তাঁর মানসিক ভারসাম্যকে 

বিচলিত করতে পারেনি ব৷ তাঁর সৃষ্টিপ্রবাহও মুহৃতে'র জন্য থামেনি । সব ব্যথা-বেদনা। 

যেন আপন মহিমা নিয়ে রচনায় দিয়েছে গভীরতা, করে তুলেছে আরও ব্যঞ্জনাধ্মী । 

বাণী বসু ূ 

| শিশু ও কিশাব্র সাহিত্য ব্রবীন্দ্রনাথ 

শিশ, সাহিতা কর্মের সূত্রপাত রবীশদ্রনাথের নিজের কথায় হচ্ছে, “বিধাত। লক্ষ 
লক্ষ কোট কোর্ট মানুষ সংঘ্টি করে চলেছেন তব মানষের আশা মেটেনা ) বলে, 
আমরা নিজে মানুষ তৈরি করব । তাই দেবতার সজীব পুতুল খেলার পাশাপাশি 

নিজের খেল৷ শুরু হল পৃতুল নিয়ে, সেগুলো মানষের আপনগড়া মানুষ, তারপর 

ছেলেরা বলে গজ্প বলো $ তার মানে, ভাষায় গড়া মানুষ বানাও, গড়ে উঠল কত 

রাজপুত্তুর মন্ত্রীরপভ্তুর, সংয়োরাণী, দুয়োরাণী, মৎসারাণীর উপাখ্যান, আরব্য 

উপন্যাস, রবিনসন ক্রুসো। পৃথিবীর জনসংখ্যার সত্যে পাল্ল। দিয়ে চলন |” বাংলা 

ভাষায় এই শিশং সাহিত্যের প্রাথমিক বূপ হচ্ছে প্রাচীন-প্রাচীনাদের মহখাগ্রিত রূপকথা ও 

ছড়ী যার উৎস অতীতের অন্ধকারে আচ্ছ'ন। অপরদিকে আধুনিক গিশসাহিত্যের 
শুভ সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, যার ক্গীণধার। ক্রমে পষ্ট হতে থাকলেও 
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রবীন্দ্ুনাথের আবিভণবের পৃবে তার সংকুমার সাহিত্যিক বূপ ছিল বলা শক্ত । 

ইংরেজ-রাজ্য স্থাপনের ফলে ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার সংস্পশে- বাঙালীর 
সংস্কৃতির রূপান্তর দেখা দেয় । ফলে রূপকথা ও ছড়া রচনার মতো সামাজিক ও 

মানসিক পটভূমিকার অবসান দেখা দেয় । 

আধুনিক শিশৃ সাহিত্যের গোড়াপত্তন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই ইংরেজ 

মিশনারিদের চেম্টায় দেখা দেয় । কি.তু এসব সাহিত্যের রূপ ছিল একান্তই পাঠ্য 

পুস্তকে সীমিত । এ সময় থেকে প্রায় ষাট-সন্তর বৎসর পর্যন্ত যাকিছু সংঙ্টি হয়েছে 
সবই শিক্ষামূলক পাঠ্যপুস্তক ॥ মনে হয় তখনকার নিয়মই ছিল শিশু সাহিতা 

আনন্দ সব-ম্ব না হয়ে শিক্ষামঃলক হবে। আর এসব সাহিত্য প্রধানত অনুবাদ ও 

গদ্যে রচিত হয়। কবিতার স্থান এতে ছিলনাই বলা চলে । অবশ্য সাময়িক পত্র 

পত্রিকাগলিতে এতট! নিরমতা ছিলনা । ব।ংলাসাহিত্যে রবীদ্দ্ুনাথের আবিভণবে 

শিশু সাহিতোয কবিতার দিক থেকে এক নতুন ধারার প্রবত“ন দেখা যায় । ১৮৮৫ 
খাষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খাম্টাথ্দ পয“ত প্রায় অধশতাব্দীর উপর রবীন্দ্রনাথ মাঝে 

মাঝে শিশুদের জন্য য। রচনা করেছেন তার সংখ্য। নিতান্ত অজপ নয় এবং এই রচন। 

গুলির অধিকাংশই কবিতা । প্রাক রবীন্দ্র যুগে সাহিত্যিক গোষ্ঠির মধ্যে যদি কেউ 

ছোটদের জন্য চিন্তা করে থকেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥ কিন্তু 

বিদ্যাসাগরের রচনা প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ এবং শিশু ও কিশোরদের 

জনা তাঁর চিন্তা রূপ পেয়েছে কাহিনীর মাধমে নীতিশিক্ষাদানে। কোন মৌলিক 

রচনা তিনি ছোটদের জন্য করেন নি। বিদ্যাসাগরের পরে এক প্রতিভাবান সাথক 

শিশু সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ পাওয়৷ যায় ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে! তাঁর 

'ডমরচরিত' বা 'কৎকাবতী'কে বাংলা সাহিত্যের সবশশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্ভারের 

সমপষণয়ে ফেল। চলে । কাহিনীর বর্ণনায় ব! ঘটনাবিন্যাসে সামান্য পরিবজন ও 

মানা সম্ভব হোলে 'কঙকাবতী'কে আমরা বাংল। ভাষায় রচিত প্রথম সার্থক কিশোর 

উপন্যাস বলে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারতুম । এছাড়া তাঁর ভূতুড়ে গল্পগুলোর 

রসাম্বাদন যর্দিও সব বয়সের পাঠকের পক্ষেই সম্ভব, তথাপি এই গঙ্পগুলিকে শিশু- 

পাঠ্য কাহিনী বল্পেই তরি রচনার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও শিল্ুপগুণ উপলব্ধি করা, সহজ 

মনে হয় ॥ সহতরাং প্রধানত কিশোরদের জন্য লেখা মৌলিক গদ্য রচনা, অথাৎ যে 

রচনায় রূপে, বণে কজ্পনার এম্বর্ষে কিশোর জগতের রহসা ধরা পড়ে, এমন গল্প 

অথবা উপন্যাস প্রেলোক্যনাথ রচনা করেন নি, তব:ও তাঁকে বাংল। দেশের প্রথম সার্থক 

শিশ;সাহিতিকের এতিহাসিক মর্যাদ দেওয়া অসম্ভব মনে হয় না। 

ত্রেলোকানাথের পরে এবং রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যিকের 

সাক্ষাৎ পাওয়1 যায়, যাঁরা শিশুসাহিত্য সৃষ্টির দিকে বিশেষ করে দষ্টি দিয়েছিলেন। 

এদের মধো উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজঃমদার 

নবকৃষ্ণ ভট্টাচায*১ যোগীন্দ্রনাথ দরকার এবং সুকুমার রায়কে আধুনিক শিশ; ও কিশোর 
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সাহিত্যের জনক বলে গ্রহণ করতে হয়। এ হাড় বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ 

পরিবেশন করে বাংল! কিশোর উপন্যাসের জমিনকে অসামান্য উবণরতা দান করেছেন 

কুলদারঞ্জন রায়। কিন্তু বাংল! ভাষায় প্রথম মৌলিক এবং রূপসূষ্টির যাদ;তে 

এ*বযশালী কিশোর উপযোগী বড় গজ্গ যিনি রচনা করেন, তিনি স্বয়ং রবীম্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং "মুকুট, গঙ্পটি সেই স্মরণীয় সার্থক স্টি। এদিক থেকে দক্ষিণারঞ্জন 

এবং পরবতাঁকালের শ্রেম্ঠ কাহিনীকারগণ তাঁরই উত্তরসাধক। 

রুবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগের জন্য সময় সময় যে সকল পাঠ্য- 

পুস্তক ঝুনা করেছেন এবং যেসব কাব্য, গদ্য ও নাটক ছোটদের জন্য রচনা 

করেছেন 'তার একটি তালিকা প্রস্তুতের ঙাগিদেই এই ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন মনে 

'হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেব স্বরচিত গ্রন্থগুলির পাশেপাশে তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব 

রথ ছোটদের উপযোগী করে সংষ্টি হয়েছে সেগুলিও দেখাতে চেস্টা! কর! হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথের সাথে পর্চিয়ের সহায়কগ্র্থ হিসেবে । এ ছাড়া শতবাঘিকী উৎসব 

উপলক্ষে প.খিবীব্যাপী রবীন্দ্রনাথকে জানবার জন; রবীন্দ্র শিল্পকলার অনুধাবন করার 

যে বিপুল প্রচেষ্টা হয়েছে তাথেকে রবীন্দ্র মানসে সে শিশুচিন্তা কিভাবে কাজ 

করেছে সে সম্পকে নান। বাক্তির মনে যে আলোড়ন সংষ্টি করেছে তার নিদশন স্বব্ধপ 
বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা থেকে যথাসম্ভব সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টাও হয়েছে 

এই তালিকায় । এই পর্যায়ের তালিকায় পত্র-পত্রিকায় লেখকের নামের সাথে পত্রিকার 

ন'ম ও প.ছ্ঠার নিদেশি সমেত প্রকাশন মগয়ের বিবরণ দেওয়। হয়েছে, অনুসন্ধানী 
পাঠকের সহায়তার পিকে দম্টি রেখে । যদিও এই তালিকার সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে তথাপি শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 
হিসেবে সাধারণ পাঠকের দংস্টি আকর্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে । 

রবীপ্দ্রনাথ ঠাকুর লিম্বনে গদ্য, কবিতা ও নাট্যকাব্য। 
আটটি গঙ্গ । হণ্ডিয়ান পাবলিশিং ১১০০৪ খীভ্টাব্দে আদি ব্রাঙ্গা মাজ 
হাঙগ, ১৯১১ । ০9&1 গজপগংচ্ছ দার 

হইতে প্রকাশিত হঃ হইতে বালক বালিক'দের পাঠোপ- ক: 
'যোগী আটটি গল্প । --কুরুপাণডব, পুনমদ্রণ 1 বিশবভারতী, 

কণিকা, পানসদ্দুণ । বি*বভারতী, ১৯৬১। মহাভারতের কাহিনী অব- 
১১৫৪ । ০:৮০ । কবিতা সংগ্রহ । লনবনে গঙ্গ । প্রথম প্রকাশ ১৯৩১। 

প্রথম প্রকাশ ১৮৯১৯। _গঞ্পসজ্প । বিষবভারতী গ্রন্থালয়, 

--কৃথ। ও কাহিনী, পুনমর্দ্রণ । বি*ব- ১৯৫৫ । ছবি । ১:৫০। ছোটগভ্প 
ভারতী, ১৯৫৫ । কবিতা। প্রথম ও কবিতা সংকলন। 
প্রকাশ ১৯০৮ । _-চিত্র-বিচিত্র, পুনমদ্ুণ । বিশ্বভারতী, 

কাহিনী, গদনমপ্দ্রণ। বিশ্বভারতী, ১৯৫৯। ছবি । ৩০০1 কবিতা । 
৯৯6 । পৌরাণিক কাহিনী অব- প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ । 



১৩৬৯ ] শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 

ছড়া, চতুর্থ পুনম“দ্ুণ । বি*বভারতী, 

১৯৫৫ । ৬০০ কবিতা সংগ্রহ । 

প্রথম প্রকাশ ১১৪১। 

"ছড়ার ছবি । বিশ্বভারতী, ১৯৬১। 

ছবি। ৩:৫০। কবির স্বহদ্তে 

অগ্তিকত চিত্র সম্বলিত কবিতা 

সংগ্রহ । প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ । 

-_ছুটির পড়া, পুনম্ুদ্রণ॥ বিমবভারতী, 

১৯৪০ । ০৫০ । ছোটগল্প, কবিত। 

ও রচনা ইত্যাদির সংগ্রহ । প্রথম 

প্রকাশ ১৯২৩। 

ছেলেবেলা, পুনমব্দ্রণ ॥ বিশ্বভারতী, 

১৯৫৭ । ২০০1 আত্মজীবনী | 
প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ । 

_ডাকঘর, পূুনমুদ্রণ। বিবভারতী, 

১১৫৪ | কিশোর উপযোগী নাটক । 
প্রথম প্রকাশ ১৯১২। 

_তাসের দেশ । বিশবভারতী, ১৯৩৩। 
০" এবং ১'০০ | নাটক। 

_মদী। আদিব্রাহ্ষসমাজ | ১৮৯৬ 1 ০'৩৭। 

কবিতা । (বাল্যগ্রন্থাবলী, নং ২)। 

_-পাণ-প্রচয়। ১ম-৪র্থ খণ্ড । বিশব- 

ভারতী, ত্রা্মমিশন প্রেস, ১৯৩০ । 

পাঠ্য পুস্তক । ছোটগল্প, কবিতা 
ও রচনার সংকলন 

--প্রাজনী,নূতন সং। বি*বভারতী, ১৯৬০ । 

১০০ । বিভিন্ন সময়ে বি*বভার্তীর 

ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট প্রদত্ত উপদেশ 

গুলির সংকলন। শাহ্তিনিকেতন 

আশ্রম সংঘ হইতে ১৯৩৭ খীষ্টাব্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। 

_-ধি*ব পরিচয়, পুনসদ্রণ | বিশ্বভারতী 
১৯৬২ । ১৮০ । বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 
প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭ খীস্টাখের | 

বিসজন, পুনমুদ্রণ। বিশবভারতী, 
১৯৬১ । ০*৫০ নাটক । 

_-বীরপক্য । বিশ্বভারতী, ১৯৬২ 

চিত্র॥ ১'৩০। অনুমান করা হয় 

এই কবিতাট ১৯০৯ খীম্টাব্দে কবি 

আলমোড়ায় রচনা করেন । রবীন্দ্র 
শতবষ উদযাপন উপলক্ষে সচিত্র 
নুতন সংস্করণ প্রকাশ হয়। 

_সুকুট, পুনম্দ্রণ। বিশ্বভারতী, 

১৯৫৬ । ১৮৮৫ খাষ্টাব্দে বালক 

পত্রিকায় গজ্পকারে প্রথম প্রকাশিত 

হয়। পরবতাঁকালে ১৯০৮ খাজ্টাব্দে 
নাট্যাকারে কলিকাতা ও এলাহাবাদ 

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে 

প্রকাশিত হয়। 

_শারদোৎসব, পুনম্দ্রণ ॥ বিশ্বভারতী 

৯৯৫৮ । ২৫০ নাটক । প্রথম 

প্রকাশ ১৯০৮। 

শিশু পুনমদ্রণ। বিশবভারতী, 

১৯৫৪ । কবিতা-সংগ্রহ । মোহিত" 

চন্দ্র সেন সম্পাদিত 'কাবাগ্রন্থ? 

১৯০৩ খাঙ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 

হয়। পরবততাঁকালে ১৯০৯ খীঝ্টান্দে 
স্বতনত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

শিশু ভোলানাথ, ৩য় সং। বিশ্ব- 

ভারতী, ১৯৫৫ । ১০০। কবিতা 

সংগ্রহ । এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস 

হইতে ১৯২২ খ্টাব্দে প্রথম 

প্রকাশিত। 

-সহজপাঠ । ১ম ও ২য় খন্ড । বিশব- 

ভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেস, 

১৯৩০। বিদ্যালয়ে পাঠ্য রচনা, 

গল্প ও কবিতার সংকলন। 

-সে। বিশ্বভারতী, ১৯৩৭। চিত্র। 

৩'০০। কবির শ্বহস্তে, অঠ্কিত 

চিত্র সমেত গল্প । 
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সংকলিত! ১ম--৩য় ভাগ । বিষ্ব- 

ভারতী । ১৯৫৫। বিদ্যালয়ের 

পাঠাহিসাবে কবিতার মংগ্রহ ॥ 

রবীজ্রজীবনী বিষয়ক 

অখিল নিয়োগী, ছদ্মনাম [স্বপন-বুড়ো] 

নাট্যে প্রণাম । আসোসিয়েটেড 

পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৬১। 

ছবি।৩'০০। রামমোহন) মধসহদন, 

বহ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, 

প্রফনল্লচন্দ্র, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, 

সুভাষচন্দ্র, ক্ষঃদিরাম প্রভতির জীবন 

অবলম্বনে নাটক । 

অনিলচন্দ্রু ঘোষ এবং অনিল দাস। 

রবীন্দ্রনাথ, পরিবতিত ৩য় সং। 

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯৬১। 

হবি। ১'২৫। ঢাক। প্রেসিডেন্সি, 

লাইব্রেরী হইতে ১৯৩১ খ্টাব্ে 

গায়ত্রী দেবী" ছদ্মনামে প্রথম 

প্রকাশিত হয়। 

অনিলচন্দ্র ঘোষ 
রবীন্দ্রনাথ ( শতবাধিকী সং)। 

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৯১১। 

ছবি । ১:০০ । 

অরুণ চক্রবতী 

বিঃবকবি রবীদ্দ্রনাথ, পরিমাজিত 

২য় সং। শিশু সাহিতা সংপদ, 

১৯৫৭ | ছবি । ০৭ । প্রথম প্রকাশ 

১৯৫৬ । 

আগন্তুক, হদ্ঘনাম 

কবি রবীন্দ্রনাথ । আট ইউনিয়ন, 

11 ০'৫০। 'ইনিকে 

গ্রীদঘম।লা | 

[ বৈশাখ 

ইন্দিরা দেবা 

আবিভণব । কলিকাতা, প্রণব সাহ।, 

:৭০বি, মিজখাপুর ই্রাট, ১৯৬১। 
৬০০ । 

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় 

মহাকবির জীবনকথা । কোম্নগর, 

'শ্রীনাথ নিবাস”) ১৯৬১৯ । ১২৪। 

গায়ত্রী দেবী 

রবীন্দ্রনাথ । ঢাকা, প্রেমিডেম্সী 

লাই।ররী, ১৯৩১। ছবি । ০*৬২। 

গীতা নুখোপাধ্যায় 

ছোটদের রবীন্দ্রনাথ । নবারণ 

প্রকাশনী, ১৯৬১ । ছবি । ১২৫৬ 

গোবিন্দমোহন গুপ্ত 

একশ রবির ছড়ার ছবি । হাওড়া, 

কে এন পাব, ১৯৬১। ছবি। 

১*০০। কবিতায় রবীন্দ্র জীবনী । 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজংমদার 

বাংলার সোনার ছেলে । কিং 

হাফটোন কোং, ১৯৩৫। ছবি । 

০৫০ | 

দেবনারায়ণ গুপ্ত 

তোমাদের র্বীন্দ্রনাথ, পরিবছ্ধিত। 

এইচ: চ্যাটাজা আযাণ্ড কোং ১৯৬০ । 

১০০1 প্রথম প্রকাশ ১৯৪১ 

ধীরেন্দুলাল ধর 

আমাদের রবীন্দ্রনাথ । ক্যালকাটা 

পাব, ১৯৬১। ছবি । ৮০০ | 

নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

তরুণ রবী। ইন্ডিয়ান পাব হাউস, 

১৯৬১। প্রতিকৃতি । ৪:০৪ । 



১৩৬৯ ] 

নীরেদ্দ্র গুপ্ত 

রবী কাহিনী । কমলা বরায়:চাঁধুরী 

কলিকাতা, ৩৫ সি, মতিলাল নেহক্ক 

রোড, ১৯৬১। ছবি । ১:৫০ । 

প্রভাস বন্দ্যোপাধায় 

ছন্দে বাঁধা ছোট্ট রবি। কলিকাতা, 

সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়, ৪৩.৩বি, 
সুবেন্ত্নাথ ব্যানাঙগী রোড, ১৯৫৫ । 

ছবি। ০*৭৫। কবিতায় রবীন্দ্র 

জীবনী । 

বিজনবিহারী ভট্টাচাষণ 

নবীন রবীর আলে! | শিশ; স।হিত্য 
সংসদ, ১১৬১ ছবি' ১'৭৫। 

-_র্বীন্দ্রচরিত। বঙ্গীয় প্রকাশক ও 
পুস্তক বিক্রেতা সভা, ১৬৬১। 

প্রতিকতি । ১:৫০ । 

বিমল ঘোষ, ছদ্মন'ম [ মো১হি ] 

শিশু ববী, ৩য় সং) গিত্রালয়, 
১৯৬১। ১০০1 ন্ট্যাকারে 

জীবনী। প্রথম প্রকাশ ১৯১৪১ । 

বিশ্বনাথ দে 

রবীম্্রস্মতি। ক্যালকাটা বুক, 

১৯৬১। প্রতিকৃতি । ৩:৫০ । 

মনোরম গুহঠাকুরতা 

আমাদের কবি, ২য় সং 

ধর, ১৯৫০ । ১০ । 

মীরা ভট্রাচাষ 

বালক । অশোক বক সেন্টার, 

১৯৬১। ১৫০1 নাট্যাকারে 

জীবনী । 

যামিনীকান্ত সোম 

কবিদাদ্র গল্প । 

মন্দির, ১৯৬১। 

৯৮৮ । 

বৃন্দাবন 

অভ্যুদয় প্রকাশ 

রঙ্গীন ছবি। 

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ 

--ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ, ১০ম সং। 

[সটি বুক সোসাইটি, ১১৫৪ । ১৫০ 

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 

১৯২৬ খঙ্টাব্দে প্রথম গ্রকাশ। 

- ছোট রবি বীডান কর্ণার, ১৯৫৯। 

ছবি। ১৪০। প্রথম প্রকাশ 
১৯৫০ । 

যোগেশচন্দ্ু বন্দোপাধ্যায় 

গুকদেব রবীন্দ্রনাথ । দেবসাহিত্য, 

১৯৬১। ছবি । ১৫০ । 

রবীন মুখোপাধাায 

ছোট রবি । বস: প্রকাশনী, ১৯৬০ ! 

১'০০। নাট্যাকারে জীবনী । 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ছেলেবেলা, পুনমন্দ্ূণ । বিশ্ব 

ভারতী, ১৯৫৭। ১২০ । প্রথম 

প্রকাশ ১১৪৭ খঙ্টব্দ। আত্ম- 
জীবনী । 

রমেশ দাস, ছদ্মনাম [সবুজ সাথী] 

অনেক মান্য একটি মন এশিয়। 

পাব [ ১৯৬১?] ছবি । ২'০০। 

রবীন্দ্র প্রণাম । এশিয়া পাব 11 

ছবি । ৩-০০। 

দীল। মজুমদার 

কবি কথা । নিউ দিল্লী, সাহিত্য 

আকাডেমি, ১৯৬১।০'৫০ । 

--এই যাদেখা। ব্রিবেণী, ১৯৬১। 
ছবি। ৩০০ । 

শচীন্দ্রনাথ অধিক।রী 

সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ, ৫ম সং 

বন্দাবন ধর, ১৯৫৩। প্রতিকৃতি, 

ছবি । ২'০০। প্রথম প্রকাশ ১৯৪২। 

শ্রতিনাথ চক্রবস্তাঁ । 

রবীন্দ্রায়ণ । তমল;ক (মেদিমীপ;র), 
লেখক, ১৯৬১। ছবি । ১৭৫। 



৮ গ্রন্থাগার 

শৈলেন্দ্ু নাথ ভট্টাচায 

রবি ঠাকুয় । রীণা লাইব্রেরী । [ ] 
পট । ২"০০। নাট্যগচ্ছ। প্রলয় 

নাটকটি রবীন্দ্র জীবনী অবলম্বনে । 

শ্যামল দাসগুপ্ত 

বালক রবীন্দ্রনাথ । মাতৃপ্রকাশনী, 

১৯৬১। ১৫০ | নাট্যাকারে জীবনী । 

সতীকুমার নাগ 

হাজার বছর পরে আমাদের 

কবি। টি এস বিপ্রকাশন ১৯৬০। 

৩:৫০। ১৩৫০ সালে 'পাঠশাল।, 

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 

হাজার বছর পরে দেশের ছেলে- 

মেয়েরা কবিকে কি ভাবে দেখতে 

পাবে তারি এক কাল্পনিক চিত্র 

নট্যাকারে রচিত । 

সুধীন্দ্রনাথ রাহা 

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা! । দেব 
সাহিত্য । নাট্যকারে জীবনী । ০'৭৫। 

সৃহাংকুমার মুখোপাধ্যায় 

প'চিশে বেশাখ £ রবীন্দ্রজীবনকথা। | 
শান্তিনিকেতন, শাগ্তিনিকেতন 
পুস্তক প্রকাশ সমিতি, ১৯৬১। 
১০০ । 

সৌরেন্দ্রমোহন মখোপাধ্যায় 

দেশেদেশে রবীন্দ্রনাথ । শিশির 
পাব ১৯৬০ । ২০০ । 

রবীজ্জজীবন ও সাহিত্য 

চিন্তজিত দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার,সমপা 
প্রণাম নাও । শ্রীপ্রকাশ ভবন,১৯৬১। 
৪'০০। কিশোর উপযোগী রবীন্দ্র 
জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক 
দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ থেকে সক করে 
আধুনিক কাল পযন্ত বিভিন্ন 
জেখকের আলোচন। । শতবাধিকী 
স্মারক গ্রন্থ। 

[ বৈশাখ 

রবীজ্দনাথের শিশ সাহিত্যের 

সমালোচন। 

অনিলবরণ চৌধূরী 

রবীন্দ্রনাথ ও শিশু জগৎ। 

[ দ্রঃ রবীন্দ্র শত বাধিকী সংকলন । 

যাদবপুর, সংস্কৃতি চক্ত, ১৯৬১। 

পৃঙ্ঠা ৩০--৩৭ ] 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ [ দ্রঃ চিত্তজিং 

দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত 

প্রণাম নাও", পৃজ্ঠা ৪১--৪৩। ] 

অবনীমোহন চট্োপাধ্যায় 

শিশু মহামেলায় রবীন্দ্রনাথ । 

[দুঃ “বিশ্ববাণী”, ২৩খণ্ড ৩গ সংখ্যা, 

পচ্ঠ। ১০৪--১০৯, এবং ২৩ খণ্ড, 

5" সংখ্যা পচ্ঠা ১৫৩--৫৬, 

বৈশাখ-জ্াঙ্ত, ১৯৬১] 

অরবিন্দ পোদ্দার ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় 

রবীন্দ্ুনাথের কিশোর সাহিত্য । 

ইন্ডিয়ানা, ১৯৫৯ । ২৫০ । 

আনন্দ বাগচী 

ছড়া ঃ রবীন্দ্রনাথ ও সংকুার রায় 

[দ্রঃ ধূপদী? ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা 

পজ্ঠ]। ৪৭--৪৯, বৈশাখ, ১৯৬১1] 

আশাপহ৭1 দেবী 

শিশহ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । [দ্রঃ 

'রবিতপণ, পন্ঠো ৫১--৫৭। 

রাণাঘাট, রবীনম্দ্রশত বাধিকী কিটি, 

১৯৬১৯ ] 

ইদ্দিরা দেবী 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শিশং॥ [দ্রঃ 
রবীন্দ্র জয়ন্তী শতধাধিকী অভিজ্ঞান 
পত্র) পৃঙ্ঠা ৫১--৫৩। কলিকাতা 



১৩৬৯ ] 

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, ১৩৬৮ | 

কানাই সামম্ত 

রবীন্দ্পপ্রতিভ1 | ইন্ডিয়ান আসো- 
সিয়েটেড পাব কোম্পানী, ১৯৬১। 

১০'০০। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিতা 

সম্পর্কে আলোচনা, পচ্ঠা ১২৩-- 

১৪৬। 

কৃফণচদ্দু চন্দ 

শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথ । [দ্ুঃ প্রবাসী, 

১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পুজ্ঠা ২১৪- 

২১৬, জ্যেষ্ঠ ১৩৬৮] শিশ?? ও 

শিশু ভোলানাথ' গ্রন্থের 

আলোচনা । 

খগেম্দ্রনাথ মিত্র 

রবীন্দ্র শিশু সাহিত্য পরিক্রমা । 

নবারুণ প্রকাশনী, ১৯৬১। &৬**৯ 

গিরীন চক্রবতীঁ 

শিশু-সাহিত্য শ্রষ্টা রবীন্দুনাথ। 

[দ্রঃ বিশ্বনাথ দে সম্পা, বিবীন্দ্র- 

স্মৃতি, পৃম্তা ২৯০--২৯৭ ]। 
চ'রুচগ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবি-রশ্ম ঃ পশ্চিম ভাগ, ৪থ সং 

এ মুখাজি, ১৯৫৩ । ৭০০ | শিশু 

সাহিত্য সম্পকে আলোচনা, পৃচ্খা 
৩২--৪০। 

দক্ষিণারঞ্জন বসু 

শতাব্দীর সূর্য, ৪থ পং। এ 

মুখাজীঁ, ১৯৬১ । ৫৭০ | রবীন্দ্র 

নাথের শিশু সাহিতা সম্পকে 
আলোচন।। পজ্ঠা ১৮৮--১৯৭। 

নদ্দগোগাল সেনগহপ্ত 

রবীন্দুচ্চার ভূমিকা । ক্যালকাট। 

পাব, ১৯৬১। ৪০৯ [রবীন্দ্- 

চচশয় বিভিদ্ন স্তরের সঞ্চিত শিশু 

শিশু ও কিশোর সাহিতো রবীন্দ্রনাথ নি 

সাহিত্য সম্পকে আলোচনা ৮১- 
৮৩ প্ঠ1।] 

নিবেদিত! নাগ 

শিশুর কবি রবীন্দ্রনাথ । [ দঃ ঘরে 
বাইরে" ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পজ্ঠা 
৮৫--৮৮, বৈশাখ, ১৯৬১ ]1 

গ্রাতিভা গুস্ত 

শিক্ষাগুর রবীন্দ্রনাথ । ওরিয়েন্ট 

বুক কোম্পানী, ১৯৬১। ৬'০০। 

রবীদ্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য সম্পকে 

আলোচনা, পচ্ঠা ১৭৮--২১২। 

প্রভাতন্োহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ [ দ্রঃ 'দেশ” 

২৯ খণ্ড, ১৪ সংখা, প। 

২৭ ৩২, মাঘ ১৯৬১ 11 

প্রমথনাথ বিশী 

রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ, ২য় খন্ড । মিত্র 

ঘোষ,১৯৬১। ৬০০ | পচ্ঠা ৮-২২। 
“শিশ;, কাব্যের আলোচনা। 

প্রেমেন্দ্র মিত্র 

রবীন্প্রনাথ ও শিশু সাহিত্য । [ দ্রঃ 

“দেশ' পত্রিকা, ২৮ বর্ষ, ১৩৬৭, 

গজ্ঠা ৯০১৯--১৯১০ ॥ বুবীন্দ্র শত- 

বাষিকী অনুজ্ঠানে বোম্বাইয়ে প্রদত্ত 

ভাষণ ] পু 

রবীন্দ্রনাথ ও শিশুসাহিত্য । [দ্রঃ 

“স-জনী। রবীন্দ্রশতবর্ধপূ্তিস্মারক 

সংকলন, পজ্ঠা ৪৭--৪৮, ১৩৬৮ |] 

মণি বাগচি 

রবির আলো । চিনকো, ১৯৬৯ । 

৩০০। শিশুসাহিত্য সম্পকে 

আলোচনা, পহ্ঠা ১০৯--১০৭। 



১৬ 

সণিদীপ। চৌধুরী 

' শিশুদের কবি রবীন্দ্রনাথ । [দ্রঃ 

রবীন্দ্র-শতায়ণ ( বেথন বিদ্যায়তন 

স্মারক গ্রন্থ ) ১১৮--১২০ প্ঠা 1] 

মনোজিৎ বসু 

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান। 

[প্রঃ চিত্তজিং দে এবং শ্যামাপ্রসাদ 

সরকার সম্পাদিত প্রণাম নাও? 

প্ঠ।'১৩৮--১৪৪] 

মলয় গত্গোপাধ্যায় 

শিশুর কবি রবীন্দ্রনাথ । [দঃ 

“অওগনা) ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, 

পত্ঠা ৭৮--৮৩, বৈশাখ, ১৯৬১ ] 

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য । [দ্রঃ 

গজপভারতী+ পূজ্ঞা ৮৪৯--৮৫৮) 

বৈশাখ ১৯৬১ ]1 

রাজলক্ষী দেবী 
শিশু ভোলানাথ | [ দ্ুুঃ গিহিলী”, 

১ম খণ্ড, ১৯দশ সংখ্যা, প্জ্ঠা 

৭৯৯--৮০০) বৈশাখ ১৯৬১ ]1 

গ্রন্থাগার ( বৈশাখ 

লীলা মজমদার 

ছোটদের জন্য । [দ্রঃ পংলিনবিহারী 
সেন সম্পাদিত 'বুবীন্দ্রায়ণ” ১ম খণ্ড 

পচ্ঠা ২৮৯--২৯৪ ]1 

শিবাণী চট্টোপাধ্যায় 

শিশুদের কবি। [ দ্রঃ গ্রামসেবকের 

চিঠি' রবীন্দ্র জন্মশতবান্বিকী সংখ্যা, 

১৯৬১, পজ্ঠা ৩৪--৩৮ ]। 

সুকুমার সেন 

রবীন্দুনাথের গঞ্গেে রূপক ও রূপ- 

কথা । [দ্রঃ চারুচন্দ্র ভট্াচার্য 

সম্পাদিত এবং বগ্গীয় প্রকাশক ও 

পুস্তক বিক্রেতা সভ। কর্তৃক 

১৯৬১ খ্ গ্রকাশিত। *শাতবাধিক 

জয়ন্তী উৎসগ”ঃ | পুজ্ত ১২৪ ৩৪] 

সশীলকুমার সেন 

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ । [দ্রঃ 

'সম্মেলনী” মাসিক সাহিত্য পত্রিকণ, 

৪র্থ খণ্ড, ৬ঠ সংখ্যা, গজ্ঠা ২৬ 
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“ভালো করিয়া দেখিতে গেলে গিশুর মতো পুরাতন আৰু ক্লিছুই নাই। দেশ- 

কাল পিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নৃতর পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্ত 

গিশু শত সহস্র বৎসর পুর্ধণে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছেঃ সেই অপরি- 

ঘর্তনীয় পুরাতন বারম্বার মানবের হরে শিশুমুতি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে_ অথচ 

সর্প্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, ঘেমন মু, মেমন মধুর ছিল, আজও 

ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির খঁজন। 

কিন্ত বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা |” রবীন্দ্রনাথ 



পলাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

বই পড়া - গ্রন্থাগারের কাজ--৯ 
গ্রন্থাগান্র আইল 

কেউ যদি বলে--“একখানি বই নিয়ে আমার গ্রন্থাগার? । এরূপ ক্ষেত্রে 

গ্রন্থাগার কথাটি কি ঠিক মত ব্যবহার করা হ'লো? সত্য কথা বলতে কি পুস্তক 

সংখ্যার উপর গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা! নিভর করে না । অনেকে বলেন সকল প্রকার লিখিত 

জাতীয় সম্পদ গ্রন্থাগারে সঞ্চিত করতে হবে । তাও সম্ভব নয়। এদিক থেকে বিচার 

করে দেখলে বলতে হয় গ্রন্থাগার কখনই সম্পূর্ণ হবে না । একটি গ্রন্থাগার বড় কি 

ছোট ত যখন পুস্তক সংখ্যার উপর নিভর করছে না-তখন কোন গ্রত্থাগারকে বড় 

আর কোন গ্রম্থাগারকে ছোট বল। যায়? সমাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার কতট! 

কাজ করছে-এদিক থেকে বিচার করলে কোন গ্রন্থাগার বড় বা কোনটা ছোট তা 

বিচার করা যেতে পারে । একট গ্রন্থাগারের পু্তক সংখ্যা কম হলেও তার প্রভাব 

বহুবিস্তৃত হতে পারে_ আবার বহু সংখ্যক পঃসদ্তক থাকা সত্তেও কোন গ্রম্থাগারের 

প্রভ'ব বু বিস্তৃত নাও হতে পারে । সতরাং একথা বললে হয়তো ভূল হবে না যে-_ 

ষে গ্রন্থাগারে সক্রিয় পাঠক সংখ বেশী, কাজের দিক থেকে সেই গ্রন্থাগার বড়। 

কোন এক দেশে গ্রন্থাগারের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করে তখন যখন সেই দেশের 
লোকের মধ্যে জ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু জ্ঞান ও গ্রন্থাগারের 

বিস্তৃতি সম্পুণ্ভাবে নিভ'র করে মানুষের পড়বার ইচ্ছার উপরে । গ্রন্থাগারের 

বিস্তৃতির দ্বারা মানুষকে পড়বার সুযোগ দেওয়া সম্ভব কিন্তু সমাজের মধ্য পাঠের 

প্রয়োজন জাগিয়ে তোলা যায় না। পাঠের প্রয়োজনটা সম্পৃণ“ভাবে ব্যজিগত এবং 

সমাজগত । 

গ্রন্থাগার,--পাঠের ইচ্ছাজে জাগিয়ে তুলবে কিন! তা নিয়ে বু তক“-বিতক" হয়ে 

গেছে- মানুষের জীবনের উন্নতির জন্য পাঠের প্রয়োজন আছে একথা সকলে মেনে 

নিয়েছে । সুতরাং পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলার যে প্রয়োজন আছে তা বলাই 

বাছুলা। কিনতু পাঠের আগ্রহ থাকলে তবেই পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা যায়, গ্রন্থা- 

গার পাঠের ইচ্ছার সৃথ্টি করতে পারে না। 

মানুষের জীবনের প্রয়োজনের উপর নিভ'ব করেই পাঠের ইচ্ছা জেগে ওঠে। 

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন কি কারণে মানুষের পাঠের ইচ্ছা জাগে । কোন একটা 

কাজের পিছনে সব সময়েই একটা উদ্দেশ্য থাকে । বই পড়াও একট! কাজ-_-এর পিচ্ছনের 

উদ্দেশ/ট৷ কি! 



১২ গ্রন্থাগার [ বৈশ।খ 

পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরে মানুষের পাঠের প্রয়োজন বিচার করলে দেখা যায়, 

সে সময়ে পাঠের প্রয়োজন থাকলেও তা অতি নগণা এবং তা বছবিষয়ক ছিল না। সে 

সময়ে পাঠ বলতে বোঝাত ধর্ম সম্বন্ধীয় পাঠ । সে সময়ে ধম'ই ছিল যেন মানুষের 

জীবনের একটা প্রধান সমসা। | মুক্তিই ছিল মানুষের প্রধান কামা, নিজেকে মুক্ত 

কগাই ছিল মানুষের জীবনের প্রধান সমস্যা । তার! যদি কিছু পড়তো তা এ--একমাত্র 

প্রয়োজনে । সংতরাং “বলবার” প্রয়োজন ছিল ধম সম্বন্ধে এবং “শোনবার* 

প্রয়োজন হিল ধর্ম সম্বন্ধে, ফলে 40017010010108601 ও 00101001010806৩-র মধো 

একমাত্র সম্বম্ধ ছিল ধমের। সতরাং লেখ হতে কেবল ধর্ম সংক্রণ্ত বই এবং 

পড়া হ'তো কেবল ধর্ম সংক্রান্ত বই। সে সময়ে মানুষের সামাজিক জীবনে জটিলতা 

ছিল না। মানুষের অথনৈতিক জীবন ছিল সরল--শ্রম বিভাজনের ফলে মানুষের 

অথনৈতিক জীবনে তখনও কোন সমস্যা দেয়নি । রাম্ট্রনৈতিক জীবনেও কোন 

সমস্যা ছিল না, কারণ রাষ্ট্র গড়ে উঠতো ধমের ভিত্তিতে এবং রাজা ছিলেন 

ভগবানের প্রতিনিধি । ফলে লেখকের লেখবারও প্রয়োজন ছিল কম এবং পড়বারও 

প্রয়োজন ছিল কম । মান.ষের জীবনের সুখ দুঃখ নিভর করে মানুষের সামাজিক 

জীবনের জটিলতার উপর । আর মানুষের জীবনে জটিলতা না থাকলে সাহিতে'র 

স.ছ্টি হওয়া সম্ভব নয় । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে ইউরোপীয় সমাজে একটা বিরাট পরিবত'ন সংকর 

হ'লো।, বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে । শিজ্পের 
উন্নতি, যন্বের ব্যবহার, শ্রম বিভাজন, মানু'ষর ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পুণ“ভাবে 

বিনম্ট করে সমন্টিগত জীবনকে গড়ে তুলল । ফলে মানুষ « [-৪816055” 

থেকে এনে পড়লো “৬/০-_9৬/8152655এ | ঠিক এই সময় থেকে গ্রন্থাগার জন- 

সাধারণের প্রতিষ্ঞান” হিসাবে গণ্য হ*তে লাগলো । মানুষের সমাজে এ পরিবতণন 

আমবার প্বে যে সব গ্রন্থাগার গড়ে উঠে ছিল, সে সব গ্রন্থাগারের চঠিত্র বিচার 

করলে দেখা যাবে সেগুলি ছিল কোন ব্যক্তি বিশেষের । ব্যজিগত গ্রণ্থাগারের উপর 

উপর শেষ আঘাত করে ফরাসী বিস্লব। 

মানুষের জীবনে যখন এ পরিবর্তন এলে তখন মানুষের জীবনে নানা দিক থেকে 
সমস্যা জাগলো £ শ্রম বিভাজনের ফলে অথনৈতিক সমস্যা জাগলো- নিজেকে সমাজের 

একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে গড়ে তোলবার প্রয়োজন হ'লো। :৬/০---8%/8:50553ঃএর 

ফলে রাজনৈতিক জীবনে সমস্যা দেখ! দিল । রাজার রাজদন্ড এলে! সাধারণ মানষের 

হাতে । ফলে মানুষের জীবনে লেখবার প্রয়োজন যেমন এলো তেমনি দেখা দিল পড়বার 

প্রয়োজন । মানুষের অথ'নৈতিক বা রাজনৈতিক জীবনে মানুষের যে পাঠের 

প্রয়োজন হ'লো, সে পাঠ কি ধরণের? সে পাঠের উদ্দেশা হলো, নিজেকে অথ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক জীবনে উপযযস্ঞ করে গড়ে তোলা । এ ধরণের পাঠকে বলা যায় 
কার্যকরী পাঠ অথণৎ 01716562060 [60108 1 এ ধরণের পাঠ ব্যতীত 



১৩৬৯ ] বই পড়া--গ্রস্থাগারের কাজ--গ্রস্থাগার আইন ১৩ 

মানুষের আর এক ধরণের পাঠের প্রয়োজন দেখা দিল । জীবনে নানাবূপ সমস্যা 

দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে জাগলো নান। প্রকারের 579019081 

01:010167)5) তখন মানুষ জ্ঞাতসারেই হ'ক বা অজ্ঞতসারেই হ'ক তার মানসিক সমস্যার 

বেচক খ'জতে লাগলে! । ফলে সৃষ্টি হগলো সত্যিকারের সাহিতোর। পঞ্চদশ 

শতানঙ্দীর প্বের ও তার পরের সাহিত্য বিচার করে দেখলেই বোঝা যাবে এ কথা 

কতটা সত্য । 

মানুষের সভ্যতার (€?) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানা ধরণের পাণের 

প্রয়োজন দেখা দিয়েছে-_ ক্রমশঃ পাঠ মানুষের জীবনে একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। 

পাঠ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে কেবল সেই সব দেশেই, যেখানে সমাজের পুরানো 

ভিত ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবনের সমস্য। ক্রমশঃ জর্টিল হয়ে উঠেছে। 

আধুনিক গ্রন্থাগার যখন গড়ে উঠেছে মানুষের প্রধোজনের ভিত্তিতে, তখন 

আধুনিক গ্রন্থাগারের ফাজ হবে মানুষের পাঠের অভ্যাসের খোরাক যোগান । 

কোন একটি প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে আর একটি প্রয়োঙ্জন মেটানো গ্রন্থাগারের 

পক্ষে অন্যায় হবে । কোন গ্রম্থাগ্ার যদি আইন করে “নভেল পড়া হ'বে না?» অথব। 

কোন গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ঘদি হয় গ্রন্থাগারে পাঠ্য পঞ্সতক রাখা, বা কোন গ্রন্থাগারের 

উদ্দেশ্য যদি হয় পুরানো বই জড় করা, তা হ'লে বলতে হ'বে এ সব গ্রন্থাগার যার! 

চালাচ্ছেন--গ্র্থাগার কি তা তো তারা জানেনই ন'--বরঞ্চ তাদের এবিষয়ে অজ্জরতা 

“'মনুমেন্ট প্রমাণ” | 

আমাদের দেশে কি পাঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? অন্যান্য দেশের মত 

মানুষের মনে কি পাঠের ইচ্ছা! জেগেছে--পাঠ কি অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে? 

অথ্নীতিবিদদের মতে ভারতবর্ষ ৪1309: 0৩৮০19৩৭ দেশ- অথ দেশর 

অথনৈতিক উন্নতি এখনও অনেক নীচে পড়ে আছে । সুতরাং দেশের মানুষের 

জীবনে সমস্যা বেশী নেই, এবং সামাজিক জীবনে জটলতাও কম। দেশের শতকরা 

৯০ জন চাষী । যারা যণ্ত্রের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন নিরক্ষর, 

তার। এইট:কুই জানে যে “বই পড়া বিদ্যে নিয়ে কাজ হয় না ।” 

শহরে এবং শহরতলীর কিছুটা অংশের মান.ষের জীবনে পাঠের প্রয়োজন 

কতকট! দেখা দিয়েছে, কারণ যে সমস্যাগণলি পাঠের প্রয়োজন জাগিয়ে 

তোলে সে সমস্যাগুলির কিছুটা এদের জীবনে দেখা দিয়েছে । বিদেশী চিন্তাধ'রা 
আমদানী হওয়ায় ফলে, বিদেশীর দ্টিকোণ দিয়ে ভারতের উদ্নতি করার 

প্রচেষ্টার ফলে শহুরে ও শহরতলীর সমাজের ভিতে কিছুটা ভাঙ্গন ধরার 

এ সব অঞ্চলে 627০0০79] €605190 দেখা দিয়েছে (তার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ 

হচ্ছে £106118] [7)616525197 অথাৎ 8199 0:555016-এর প্রকোপ ) তা অস্বীকার 

করা যায় না। ঠিক এই কারণে উপন্যাস এবং এ ধরণের 007006089007 262198এর 

প্রয়োজন দেখ! দিয়েছে । গত &,৭ বৎসরের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বই অনেক ছেপে 



১৪ ্রশ্থাগারি : [ বৈশাখ 

বেরিয়েছে এবং এধরণের বইগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচলিত হয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর পৃবে ধম সম্বন্ধীয় বই পড়বার যে উদ্দেশ্য ছিল) আধুনিক যুগের 

সভ্য সমাজ কিন্তু সে উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্ম সম্বন্ধীয় বই পড়ে না। ধম" সম্বন্ধীয় বই 

পড়। হয় 20096191091 060519এর রেচক হিসাবে অথণাং 0910050580019 £520106 

হিসাবে । কিনতু ভার্তবাসীর জীবনে এখনও এমন কিছু একটা পরিবর্তন হয়নি যার 

জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যায় করে গ্রন্থাগার ব্যাবস্থা সার] দেশব্যাপী গড়ে তুলতে হবে । 

ভারতবর্ষ [00451086196 ০9920? বলে ভারতবষে'র মানুষকে শিক্ষা দিয়ে 

এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংঞ্টি করে মানুষের বুকে পাঠের ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা 

বাতুলতা মাত্র, কারণ পাঠের প্রয়োজনট! নিভ'র করছে সামাজিক জীবনের পরিবত“নের 

উপর, যে পরিবত“নের ফলে মানুষের জীবনে নান। সমস্যা জাগবে । 

বাংল৷ দেশের সমাজের মধো উপরিউক্ত কারণের জনা পাঠ এখনও অভ্যাস গত 

হ'য়ে দাঁড়ায়নি। পাঠ যদি অভ্যামগত ন। হয়ে থাকে তা হ'লে গ্রথাগার আইন 

করবার সময়ও এখন আসেনি । মানুষের জীবনের যে অভ্যাসধুলির পিছনে 

সমাজের অনুমোদন আছে কেবন মাত্র সেই সকল অভ্যাসগ,ণিকেই আইনের পষণারে 

তোল! যায়_আইন করে অভ্যাসের সঙ্টি করতে যাওয়। নেহাঙই বাতুলতা । ইংলন্ড 

বা 9০৪809108518?র দেশগুলিতে গ্রণ্থাগার আইন হয়েছে পাঠ মানুষের অভ্যাসে 

দাঁড়িয়ে যাবার পর। গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য ছিল পাঠের সুযোগ দেওয়া-_-ফলে 

১০০ বছরের মধ্যে গ্রন্থাগারের চরম উত্নতি হয়েছে! আমাদের দেশে যে গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থা গড়ে উঠছে তা ভিত্তি-হীন, কারণ €৮[05৩ 065৭ 01 16210 983 1000 

12981100000 005 9900 08061009015 ও 11001810165 25 ৪৪1181)16, 10৫ 8০965 

10001 0561051, 16 002 09120800 %/০:6 05615 16 ০0101090766 006 079 

060)91)0. 1056]6 15 1695.-106081155 0102 1706 ০01 10185109215 1061 8100 006 

1660 0806510 15 510001610 91100115105, 00691589100 1081010 0৪0000 05 

0159660 101555 06109260 ০9000: 31090019109 058017106 1990109 ৪100 159 

016807% 11101510165, 1 15 8 190091 01 1000586101) 10950] 1 2015 
০90010195:900150165, * 

ইংলম্ডে গ্রন্থাগার আইন হয়েছে কারণ সেখানে গ্রন্থাগার আইন করার প্রযোজন 
ছিল-_-সেখানে পাঠ অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল | ব্রিটেনে যে অবক্থায় গ্রদ্থাগার 
আইন করবার প্রয়োজন হ'য়েছিল, সে অবঙ্থা ভ'রতবষে আসতে এখন অনেক দেরী। 

একশ? বছর প্বেও, অথাং যে সময়ে ব্রিটেনে গ্রম্থাগার আইন হয়েছিল--ভারত 
[15991956196 দেশ ছিল এবং একশ? বছর পরেও ভারতবর্ষ 01596105৮০10109 

বলে গণ্য হচ্ছে। 
শপ কাজ শী জবস সর না এত আজ ০৬০১ পা শি সা পাপ পাক শক পল দা ০ আন এ: ভি 

ক 7. 1-800067--99০181 00130010008 0৫ 1.10181168) 0. 96. 



বিশ্বনাথ বলেতোপাধ্যায় ূ 

ূ 

ূ 
। প্রাস্থাগাব্র আইন প্রণগ্রনেত্র এক অধ্যায় 

ভারতবষে গ্রশ্থাগার আইন প্রণয়নের ইতিহাস অনুকুল বাতাসে পাল খাটাইয়। 

ভাসিতে পারে নাই । ইংরাজ শাসনকালে জাতীয় উ*নয়নের কোনো ব্যবস্থার সহিত 
কন্তুপক্ষের অনুকুল মনোভাব ছিল না। ১৯৩১ খং্টাব্দে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় 

মহাশয়--যাঁহ।কে বাংলা দেশে গ্রতথাগার আন্দোলনের জনক বলা হইয়া থাকে-_ 

বঙ্গীয় আইন পরিষদে গ্রন্থাগার আইন সম্পকীঁয় একটি বিল প্রবর্তিত করিতে চেন্ট 

করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই । সংপ্রসিদ্ধ গ্রদ্থাগ।রিক শ্রীরগ্গনাথনও 

মাদ্রাজ আইন সভায় বিল প্রবস্তনের চেষ্ট। করিয়। প্রথমে সফলকাম হইতে পারেন নাই। 

এই ধরণের বিলগুলির অকাল মৃত্যু দেশের শাসক সম্প্রদায়ের বৈরী মনোভাবই 

যে একমাত্র কারণ তা নয়, দেশের জনসাধারণের সহানুভূতিরও যথেষ্ট অভাব 

ছিল। এখনও জনমতের সমর্থন আছে কিনা সন্দেহ । স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক 

বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । আজ পধণ্ত মাদ্রাজ ও অন্ধ, এই দুইটি রাজ্য ব্যতীত 
অন্য রাজ্য কর্তুক গ্রন্থাগার আইন গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য হয় নাই । মাদ্রাজ ও 

অন্ধ,রাজ্যের গ্র্থাগার আইন বিশ্লেষণ করিয়া মাদ্রাজের অভিজ্ঞতায় গ্রন্থাগার আইনের 

ত্রটবিচহ্যতি সংশোধন করিয়৷ কিভাবে ইহার উত্নতি সাধন করিতে পারা যায় সে 

সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে । 

গ্র্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সংষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে গেলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। 

অতিরিজ্ঞ কর ছাড়া আবশ্যকাঁয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব,নয়। নৃতন কর বা 

[101 ০5৪ ধার্ধ্য করিতে গেলেই আইন সভার অনুমোদন লাগে। ইংলন্ডে 

গ্রথাগ্ার আন্দোলনের সচনা কি ভাবে হইয়াছিল ও পাঠক সম্প্রদায়ের বদান্যতার 

উপর নির্ভর ন। করিয়া আইন প্রণয়নের প্রেরণা কোথা হইতে আপিয়াছিল প্রথমে 

তাহার আলোচন। করিতেছি । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বছ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সমবেত চেষ্টায় 

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার ও প্রসার হইতেছিল। তাহার ফলে পঠনীয় বিষয়ের 

চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল ৷ দেশে অতি অঙ্গ সংখাক গ্রন্থাগার ছিল, 

তাহাদের পক্ষে এই ক্রমবর্ধমান পড়িবার আকাঙখা পরিতৃপ্ত কর] সম্ভব ছিল না। 

উদ্যোগী পুস্তক ব্যবসায়ীরা আপন আপন কমক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিবার এই 

সুযোগ উপেক্ষা করিতে পারে নাই । তাহাদের উদ্যোগে অতি অহ্প সময়ের মধে। 

_সংলভে অথচ সহজ পাঠ্য নানান ধরণের বছ সাময়িক পত্রিকার আবিভাব হয় । 



১৬ "গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

জনসাধারণের জ্ঞান পিপাসা মিটাইবার জন্য যে সকল সাময়িক পত্রিকা এই সময়ে 

প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে অক্প কিছু দিনের মধোই 017810615” ]99081 পত্রিকার 
গ্রাহক সংখ্যা ৮* হাজায়ের উপর উঠিয়াছিল। ১৮৩২ খ্টাব্দে স্থাপিত হইলেও 

আজ পর্যদ্ত এই পৰ্রিকাটী প্রচলিত আছে । এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতারা জনশিক্ষার 
উপযোগী কয়েকখানি বই সম্পাদিত করিয়! প্রকাশ করেন । 0৮9105515 

91070101086019 (019912712615+ 6000101089018 ০1 096 1১০০01১16), 00181010015, 

60000961008] 0011155 000 0]9 0601১16 (১২ খ.স্ড) খুবই সাফল্য লাভ 

করে। আরও যে সকল সাময়িক পত্রিকা এই সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল 

তাহাদের মধ্যে চওা1]5 76:51, 09০95 100109], ইত্যাদির নাম 

করা যাইতে পারে । মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে জনসাধারণের জানিবার 

আগ্রহ হইতে পারে এমন যে কোনো বিষয়ের আলোচন! ইহাদের মধ্যে স্থান 

পাইত ॥ চি৪া01151751517 পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে নাম করিয়াছিল । প্রেমের 

গল্প ছাড়! ও জনসাধারণের জানিবার খঁহটিনাটি বহু বিষয়ের, পারিবারিক জীবনযাত্রার 

বহু ইণ্ডিগত ও আমোদ-প্রমোদের আলোচনা ইহাতে থাকিত । 

এই সকল সহজলভ্য সাময়িক পত্রিক। ছাড়া সেই সময়কার যে সকল ধরণের 

পাঠাগার হইতে জনসাধারণ জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাইত তাহাদের মধ্যে পৌর 

প্রতিষ্ঠান পরিচালিত প্রতিষ্ঠঞানগহলি, 9015011001910 11105, 25০1780108] 

[030006 ও 09:00118] 1101581% গলি সব্প্রধান । এই সকল বিভিদ্ন ধরণের 

গ্রদ্থাগারগুলির কাধপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কৌতহলোদ্দীপক । 

910109011190101) 110171% স্থাপন বিষয়েও গ*দতক ব্যবসায়ীর অগ্রণী ছিল। 

নানা ধরণের 981১3071000 11015%র মধ্যে পুজ্তক ব্যবসায়ের অগ্গ হিসাবে যে 

সকল গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছিল বড় বড় সহরে তাহার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা 

অজন করিয়াছিল । বড় বড় সহরে 98190110000 115181গুলি জনসাধারণের 

পঠনীয় বিষয়ের প্রয়োজনও অনেকখানি মিটাইতে পারিয়াছিল তবে দেশের কথা 

সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে ইহার সংখ্যায় মুজ্টিমেয় মাত্র ছিল ও ইছাদের স্থায়ীত্ব 

সম্বদ্ধেও কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। ইহাদের অধুন। প্রচলত পৌরপ্রতিষ্ঠানেরই 
সমঘিত সাধারণ গ্রম্থাগারগুলির অগ্রদূত বলা চলে। লম্ডন সহরে ৮6০29 
[.151979 গলি আজ পরযরদ্ত 5910301100101) 1710121 গুলির কথা স্মরণ করাইয়া 

দেয় । পুস্তক বাবসায়ীরা 950 [1055055এরও প্রতিষ্ঠাতা । 2৫) 11001801554 

২৯ গনি চাঁদার বিনিময়ে সদস্যর, একখান কবিয়ী। নুতন বই পড়িবাধ সুযোগ পাইত। 

ইংলশ্ডে গ্রন্থাগার আন্দোলনে পেনি লাইব্রেরীর বিশেষ স্থান আছে। 
নি 

ঘ 

71 

1 ৭:0/5090101 [05006গুলি শিক্ষা নিকেতন হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছিল। 

প্রথমে গ্রত্থাগার আন্দোলনের সঙ্জো সাক্ষাংভাবে ইহাদের কোনও সম্বন্ধ ছিল না 
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17601781109] 1050005-গ্লির পভ্তনের মূলে 0০:৫6 310১০ লাগে 

এক পদাথবিদের নাম জড়িত আছে । তিনি রবিবার প্রতি সন্ধায় 015500৬ 

সহরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন। বক্ততা প্রসঙ্গে উহার 

যদত্রপাতির প্রয়োজন হইত । যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার সময় কারখানার মিস্ত্রীদের 

সত্চে বিশেষভাবে সংস্পর্শে আসেন । যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের অন্তানিহিত মূলতস্তঃ 

জানিবার আগ্রহ দেখিয়া তিনি তাহাদের শিক্ষা দিবার যে বাবস্থা করেন তাহ] হইতেই 

2)00181010 1050006-এর প্রতিষ্ঠার সংত্রপাত হয় ॥ ১৮০০-_-১৮০৪ খ্টাব্ব পর্যন্ত 

তিনি 01858০৬ সহরে নিজেকে নিঘমিত ভাবে এই কাজে নিয়োজিত রাখেন । ১৮০৮ 

খ.ড্টাব্দে শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য একটী গ্রম্থাগারের সং্টি হয়। গ্রন্থাগারের বইগুলি 

অধিকাংশই বিজ্ঞান বিষয়ক হইলেও সাধারণ সাহিতোর বইও তাহাদের মধ্যে ছিল। 

এই 10801)8010 10501816-এর পরবতী কালে 019560%/ 21601)9030 1050606 এই 

নাম করণ হয়। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটীর কায*পদ্ধতির পরিবতণন ও পরিবধণনের 
সঙ্চগে 019589০5%/7601071০8] 0০1168০-এর সহিত সংযুক্ত হইয়। যায় ॥ ১৯১২ খঙ্টাব্দ 

হইতে 01858০%/ [১9217501)01081 0০119 এই নামে অভিহিত হইতে থাকে । 

কলকারখানার শিল্পীদের জন্য পড়িবার ব্যবস্থার এইরূপ অন:করণ অন্যান্য সহরেও 

হইতেছিল। ইহাদের এত দ্রুত প্রসার হইতে থাকে যে ১৮৪৯ খুষ্টাত্দের মধ্যে 
ইহাদের সংখ্যা সাত শ"র উপর উঠ্িয়াছিল । 12050179010 $09৮1690-এর অঙ্গ হিসাবে 

সবত্রই গ্রদ্থাগারও সংযুক্ত ছিল । পৌর প্রতিষ্ঠান রেট সমঘিত সাধারণ গ্রন্থাগার 

অনেক ক্ষেত্রেই 2060138010 3050000-এর পুজ্তকাগারের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া 

গড়িয়া উঠিয়াছে । 50050110007. লাইব্রেরী ব্যতীত বিশ্বপ্রেমিক অনেক দানবীরের 

বদান্যতার ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর যাজক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য বহু লাইব্রেরীর পত্তন 

হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিদের ও যাহারা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করিতে পারিত তাহাদের এই 

গ্রন্থাগারগ্লি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইত । ইহারা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বড় 

বড় গিজ্জার সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় সংগ্রহগুলি অনেক সময়ই বেশ মূল্যবান হইয়! 

উঠিয়াছিল । 

এই ধরণের গ্রদ্থাগারগরলির মধ্য দিয়া যে ভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার 

হইতেছিল তাহাতে দেশের লোক অসন্তুষ্ট হইয়া] উঠিতেছিল । এই সকল গ্র'থাঁগারের 

কার্ধকারিতার প্রধান অন্তরায় ছিল যে ইহারা চাহিদার তুলনায় সংখ্যায় গুটি কয়েক 

_ মাত্র ছিল, তাহার উপর ইহাদের স্থামীত্ব সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার কথা পূবেই উল্লেখ 

করা হইয়াছে । ইহাদের স্থাপনের মধ্যে ভৌগোলিক কোনো বন্টন নীতি থাকিতে পারে 

না--ছিলও না ॥ তাহার ফলে যেখানে হয় তে। গ্রণ্থাগাঝের বেশী প্রয়োজন ছিল 

সেখানে একটীও গ্রন্থাগার ছিল ন1, আবার যেখানে গ্রন্থাগার ছিল এবং নূতন গ্রন্থ'গার 
সথাপন ন। করিলেও চলিত সেখানে নূতন নৃতন গ্রন্থাগারের আবিভণব হইত । 

৯৮৫০ খ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম গ্রণ্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন 
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0৫39 ধার্য করিবার জন্য অর্থনৈতিক কারণে আপত্তি উঠে নাই ) আপত্তি হইয়াছিল 

রাজনৈতিক কারণে । শিজ্পীদের ও শ্রমিকদের পড়িবার সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে 

রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে এই আশঙ্কায় আপত্তি উঠিয়াছিল। 

কিন্তু এই সময়ে দেশের লোকের মধ্যে এই উপলব্বি হইয়াছিল যে গ্রন্থাগার 

আন্দোলনকে সক্রিয় করিয়া তুলিতে গেলে যে পরিমাণ অথের প্রয়োজন লাইব্রেরী 

কর ব্যতীত এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব । শুধু উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা 

করা নয় সংগঠনের দিক দিয়া পরিচালনার সবন্দোবস্ত করাও প্রয়োজন । 

ইংলণ্ডে পোর প্রতিহ্ঠানগুলির হাতে এতিহাসিক কারণে প্রচূর ক্ষমতা । ১৮৫০ 

খষ্টাব্দের আইনে পোর প্রতিষ্ঞানদের গ্রন্থাগারের বাড়ী নিম্ণণ, ক্রয় বা সংস্কার, 

আলো, পাখা, আসবাবপত্র ইত্যার্দি বাবদ লাইব্রেরী কর বা ০69৪ লব্ধ টাকা ব্যয় 

করিবার ক্ষমত। দেওয়৷ হইয়াছিল । এই সব জনপদের ট্যাক্স আদায়ের ধার? এইবপ 

ছিল যে প্রতি হোল্ডিংএর জন্য যত ট্যাক্স ধা হইত তাহার পাউণ্ড পিছু আধ 

পেনি হিসাবে গ্রন্থাগার বাবদ ট্যাক্স সংগৃহীত হইত । ১১০,০০০ হাজার সংখ্যক লোক 

অধ্যুষিত যে কোনো জনপদের এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াহিল। তবে ইহার জন; 

প্রতি জনপদের করদাতাগণের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন বাতীত এই আইন পৌর 

প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারিত না । এইজন্য ইহাকে 2৭065 ৪০ বলে । 

ইহার মূলে বাধ্যতামূলক কোনে ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫০ খংঙ্টাব্দের আইনের 

একটা প্রধান ত্রুটী ছিল যে বই ক্রয়ের জন্য পৌর প্রতিজ্ঠানগুলিকে কোনও ক্ষমতা 
দেওয়া হয় নাই ॥। সেই জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার অতি অন্প সময়ের মধ্যেই 

ইহার সংশোধনের প্রয়োজন হইল ; ১৮৫৫ খ্টাব্দে ২ পেনির পরিবতে" রেটের 

বা ট্যাক্সের হার এক পেনিতে বধিত কর। হইয়াছিল ও বই, খবরের কাগজ, ম্যাপ, 

বৈজ্ঞানিক ও চারুকলার নিদশন হিসাবে জিনিসপত্র ক্রয় করিবার ক্ষমতা 

বিধিবদ্ধ করা হয়। 

১৮৮০ খজ্টাব্দের পর হইতে ইংলণ্ডে গ্রথাগ্ার আন্দোলনের প্রভাব অনুভূত 

হইতে লাগিল । ১৮৮০-১৮৮৯ পযনদ্তি ৭০টা ০, ০০০০০]-এ  ১৮৯০-১৮৯৯ 
পর্যন্ত ১০১টী ও ১৯০০-১৯১৯ পয“মত ২০০টী গ্রন্থাগারে এই আইন পরিগুহীত হয় । 

১৮৫৫ খম্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খস্টাব্দ পয“ত এই আইনের ছোটখাট অনেক সংশোধন 

বিধিবদ্ধ হয় । ১৯১৯ খঙ্টাব্দের পর হইতে নূতন যুগের আবিভণব হইয়াছে বল! যাইতে 

পারে। প্রথম যুদ্ধের পর জীবনযাত্রার খরচের মাপকাঠি এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে 

গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহাদের পরিচালনার বায় এক পেনি রেটের মধ্যে সীমাবশ্ধ রাখা 

অসম্ভব হইয়। উঠিয়াছিল। ১৯১৯ খ্টাব্দের আইনে লাইব্রেরী রেটের সীম। এক 
পেনি হইতে তুলিয়া দিয়া অনিশ্চিত রাখা হইল । স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গ্রম্থাগার 

সেবার ব্যয় অন:যায়ী রেট ধার্য করিবার কোন বাধা রহিল না। 0০130 0০900] 
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গুলিকে প্রথম গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই দুইটা 
ধারার সংশোধনের পর পলী অঞ্চলে গ্রপ্থাগার আন্দোলন বিস্ময়কর ভাবে বিস্তৃতিলাভ 

করিয়াছে । ্ 

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এখনও শৈশব অবস্থা । সবে স্খলিত 

চরণে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । যে জনমতের পরিপোষকতায় ইংলন্ডে ১৮৫০ 

খঙ্টাব্দে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল সে জনমত এখনও 

জাগ্রত হয় নাই । দেখের বতমান অথ সঙ্কটের কথা মনে করিলে 1102 2955 

বাবদ কোনও নতন ০655 বা ট্যাক্সের প্রস্তাব জনমতের সহজে গ্রহণযোগ্য 

হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেস্ট সন্দেহ আছে । প্রথম পঞ্চ বাধিকী পরিকঙ্পনার 

শেষে দেখা যায় যে ১৯৪১ খঙ্টাব্দে মাথাপিছু মাসিক আয়ের হার ২২ টাকা ১০ আনা 

হইতে পাঁচ বংমরে ২৪ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৯ ভাগ বাড়িয়াছে, অথচ ট্যাক্স বাড়িয়াছে 

শতকরা ৫০ ভাগ । জনমত গ্রন্থাগার আইনের স্বপক্ষে গড়িয়া তুলিবার জন্য বঙ্গীয় 

গ্রশ্থাগার পরিষদ যে চেঙ্টা করিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে অদ্র ভবিষ্যতে 

লাইব্রেরী-০০5$ এর অনুকূলে জনমতের অধিকাংশের আপত্তি অপসৃত হইতেও পারে। 
ইংলণ্ডের ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের আইনের প্রধান বিশেষত্ব ছিল যে পালণমেন্টে আইনের 

সমর্থন ছাড়াও কোনও অঞ্চলে গ্রন্থাগার আইন গ্রহণ করিয়। নৃতন কর ধার্য হইবে 

কিনা ইহাত্র জন্য সরাসরি ভাবে সেই অঞ্চলর ১ অংশ ভোটারদের সমর্থন 

প্রয়োজন হইত । স্বাধীন গণতাশিত্রক দেশে জনমতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ হইতে 

পারে না। জনমতকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বপক্ষে গড়িননা তুলিবার জন্য এত 

সতকতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল । 

ট্যাক্স ছাড় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বপক্ষে এত প্রচুর অথ সংগ্রহ করা যাইতে 

পারে না। ইহার জন্য আনুমানিক কত টাকা প্রয়োজন হইবে এবং কি ভাবে 

আবশ্যকীয় টাকা সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে £৫৮1501% 00100071669 091 

[.1008055 তাঁহাদের 7০০: ইহার একটা আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন। ইহ! 

অবশ্যই স্বীকা যে একদিনে গ্রন্থাগার বাবস্থা গড়িয়া! উঠিবে না। ইহার জন্য 

দীঘ“কালব্যাপী পরিকজ্পনার প্রয়োজন । সুতরাং &4%1501% 00101010666 ২৫ বৎসরের 

জন্য যে পরিকত্পন। উপস্থ।পিত করিয়াছে তাহাতে অবশ্যই আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। 

এই ২৫ বংপরের মধ্যে জনসেবার জন্য বড় বড় সহর ও বিভিন আকারের জনপদের 

জন্য কি ধরণের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও তাহাদের বাধদ আজকের দিনেই বা কত 

টাকা লাগা উচিত ও ২৫ বংসরের শেষেই বা বরাদ্দ টাকার পরিমাণ কত উর্ধে উঠিবে 

তাহার একটা আনুমানিক হিসাব কমিটির 2২9]০: পাওয়। যায় কমিটির হিসাব 



০ শ্রস্থাগার [ বৈশাখ 

৬ ২ . কুরে 
গ্র-থাগারের শ্রেণী সংখ্যা প্রথম বর্ষে খরচের | ২৫ বৎসর 

| টা টিনার হারা... যার 1: 

রাজ্যে কেন্দ্রীয় ৃ ১৬ ২৫ লক্ষ &০ লক্ষ 

গ্রন্থাগার ; (হিমাচল ও দিললীকে অন্তু 
র করিয়। ) ৃ ৰ 
ূ ৰ | 

জেলা গ্র্থাগার ূ ৩১০ (৩২৫টি জেলার ১৫টা ১০০ লক্ষ ১৪৫ লক্ষ 

ূ কেন্দ্রীয় গ্র“থাগার ব্যতীত ৃ 
[ 

সহরের গ্রন্থাগার ৃ ১৬৩ (৫ হাজার হইতে ২০ ূ ১২০ লক্ষ ৯২০ ঢাল 

(লক্ষ অধিবাসী অধ)ষিত সহর | 
৷ | 

সহরের শাখা ৩০০ ূ ২০ লক্ষ ৫ লক্ষ 

গ্রন্থাগার : (প্রতি ৫০,০০০ হাজ।র জনপদে ৷ 

: একটা করিয়। শাখা) ৰ 

সচল ব৷ ৪০০ ৭৫ লক্ষ 1 ৭% লক্ষ 
201] 9010: ৃ ৃ 

বুক সেন্টার 1 ৪,৫০৪ | ২০* লক্ষ ৪৩০ লক্ষ 

৷ (২০ হাজার হইতে &* হাজার ৃ | 

| পর্যন্ত অধ্যুষিত জনপদ : ূ 

ৰ ও পল্লী অঞ্চল) ৃ 
ৰ | 

ঝন্যান্য ও; ৫5 | পরিশেষে ক্ষ ক্ষার : ৭৬৫ লক্ষ 
[ প্রচলিত গ্রন্থাগার জনপদের গ্রন্থাগার 

পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার 1 ৩৬৭ লক্ষ 
টির তেরা, 

| | ূ ৬কোটী ৃ ২৩ কোটী 

মত পরিকঞ্না ব্ূপায়িত করিতে প্রথম বর্ষে ৬ কোটী ও ২৫ বংসর পর ২৩ কোটী টাকা 
£6০০108 খরচ হিসাবে লাগিবে। ইহার তুল্যাংশ বাবদ ০৪ £6০8:10 খরচ হিসাবে 
লাগিবে। এই হিসাবে সবটাই আনুমানিক কমিটর পরিকল্পনার বুনিয়াদ যে সাদ 
নগ্ন তাহা কতকগুলি কারণে স্পষ্টই বুঝা যায় £ 
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১। পণচিশ বংসরের মধ্যে জীবনযাত্রার মান কি হারে বধিত হইবে 

তাহার সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বল! যায় না। ২। বতণমানে লিখনপঠনশীলদের 

সংখ্যা শতকরা ১৬২% হইলেও পরিকজ্পনা শেষে নিরক্ষরতা দেশ হইতে 

সম্পণভাবে দুর হইয়া তো যাইবেই, শিক্ষার মানও অনেক বাড়িবে। গ্রন্থাগারের 

উপর ইহার ফলে কতখানি চাপ পড়িবে তাহা অনুমান করা কঠিন। ৩ গ্রামাঙ্চল 

হইতে সহরে 27115066-র সংখ্যা বর্তমানে খুব বেশী না হইলেও পচিশ বৎসর 

পরে ইহার কিভাবে পরিবধ'ন হইবে তাহ] সঠিকভাবে বলা যায় ন1। 

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে বতমানে প্রয়োজনীয় ৬ কোটী টাকা কোথ। হইতে 
আসিবে । ইংলণ্ড হইতে আমাদের রান্টের সংগঠন স্বতন্ত্র । এখানে ট্যাক্স সংগ্রহের 

তিনটা স্তর ১। কেন্দ্রীয় সরকার, ২। রাজ্যসরকার, ৩। স্থানীয় কতৃপক্ষ বা 

[0০811001651 কমিটির মতে স্থানীয় কতৃপক্ষের গ্রন্থাগার বাবদ বাৎসরিক ২ কোটা 

ঠাক। কর সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে না। ১৯৫২-৫৩ খ.আ্টাব্বের 108%:900110000110 

077101006০র 120০1 উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা বলিয়া,ছন যে ১৯৫২-৫৩ খন্টাব্দে 

[১:0০৩:0 7৪৯ হিসাবে ২৪৪ কোটী টাকা আদায় হইলে ১৯৬০-৬১ খজ্টাব্ে 

[ রিপোর্টটী ১৯৫৯ খ.ঙ্টাব্দে প্রকাশিত ] এই বাবদ ৩২ কোটি টাকা আদায় হইবে ইহা। 

অনুমান করা অসঙগত হইবে না। এই ৩২ কোটী টাকার উপর টাকায় ৬ নয়া পয়স! 

লাইব্রেরী 2৫55 ব। কর ধা“ করিলে সহজেই ২ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে ইহা আশা 

করা যায়। ২ কোট টাকা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তুলিতে পারিলেই তুল্যাংশ হিসাবে ২ 

কোটি টাক রাজ্য সরকার ও ২ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে 109001109 

890 হিসাবে দাবী করা যাইতে পারে । প্রথমে তিনট স্তরের নিকট হইতে সমান 

অনুপাতে টাকা সংগ্রহ হইতে পারে; এই অনুপাত ভবিষ্যতে পরিবর্ধন করিয়। রাজ্য 

সরকারের হার তিন অংশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের হার এক অংশ ও স্থানীয় কতৃপক্ষের 

ইহার তুল্যাংশ হওয়া বাঞ্ছনীয় । আজকের দিনে ৬ কোটি টাকা উঠলেও ২৫ বংসর 

বাদে সব'সাকুল্যে ৩০ কোটি টাক উঠিবে । 

কমিটির আজকের দিনের খরচের অনুপাতে বত'মানে গ্রন্থাগার বাবদ কত খরচ 

হইতেছে তাহার ভিত্তিতে হিসাব করিয়াছেন। উপযুক্ত ধরণের সাধারণ গ্রঁথাগার 

না থাকিলেও ১৯৫৬-৫৭ খুঙ্টাব্দে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার খাতে এক কোটি টাক৷ বায় 

হইয়াছিল । অবশ্য এই টাকার অধিকাংশ আসিয়াছিল ব্যক্তিগত চাঁদা হিসাবে। 

তবে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের নিকট হইতে 080৮-10-97 হিসাবেও যে টাকা খরচ 

হইয়াছিল তাহার পরিমাণও নিতান্ত নগণ্য নয় । ১৯৫৬-৫৭ খষ্টাব্রে বিভিন্ন রাজোর 

সরকারের নিকট 0£8005-10-80 আকরে কতটাকা পাওয়া গিয়াছিল দ্বিতীয় 

পঞ্চবাধিকী পরিকত্পনায় কত টাক! বরাদ্দ কর। হইয়াছিল, ও ১৯৫৬-৫৭ খ্টাব্দে চাঁদ 

দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগারে কতটাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার একটা তুলনামূলক, বিবরণ 

দেওয়া হইল £ 



২২ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

ূ ৃ ূ 
রাজ্যের নাম | ১৯৫৬-১৯৫৭ দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী, ১৯৫৬-১৯৫৭ 

| 0180010-51 [পরিকল্পনায় বরাদ্দ গ্রন্থাগার খাতে খরচ 
] 

ূ রর 
অন্ধ ৬২০০০ ১০৫১০ ০ ১৯১১৫০১৩০9০ 

| ১০০ ০০০ | 

৷ (আইনের বলে) | 

আসাম | ৩৩,৬২০ র ৩৫১৫৬,০০০ ১২১৯৯,৭৪১ 
| ূ 

বিহার ১০৮,৮৯৪ | ১৬,২৭১০০০ | ৭১,০৮,৮১১৪ 

বোম্বাই ২,৭৫,৪০$ ৰ ৪,৩২,০০০ ; ৫১৯৮০৪৪ 
! ৃ 

কেরালা ২৮৪,৪৫৪ ৰ ১৩১৬৮১০ ০০ ৃ ৯১১৮০)১০০০ 

ৰ র 
মধ্যপ্র-দশ - | ৯,৪৮১০০০ ূ ১১৫২,৫৩৩ 

ৰ ূ 
মহিশুর ৩,০০+০০০ | -:18,৪৭,১১৪ 

| ূ 
রাজস্থান ৪৭,৭০৫ ৫১০০০ | ৪৭,৭৩৫ 

পাঞ্জাব ৩১,১৪৮ 1 ১৮৪০১০০০ | ১১,৩৮১৪৫২ 

উত্তর প্রদেশ ৯১৫৫১৭০৪ ৯৪১১০০১০০০০ স্পা 

ূ 
গশ্চিমবাংলা ১১২০১০০০ ১১১৩১,০০০ | ৭7)৩৮১৭৩৭ 

২২১ ৰ | 

উড়িষ্য। ৃ ৪৮) ৪৯৬ ৫, ০০১০ ০০ ১৮৪৯১ 

ূ ূ 
হিমাচল প্রদেশ : ৩০০ | টি তানি 

মণিপুর ৰ ৫০০ ূ উন ৫১,০০০ 

ত্রিপুরা | রি . পি ২৬,০২৮ 

নিমিরর রোযার িরিড়া র্রার্যারাররার রোযার রালার 
ূ ্ 
. ₹২১১৭৪১৩৩৬ | ঈ্* সম্পু গণ“ ৮৭১৯৭১১৯৫ 

তথাগূলি অসম্পুণ ও কতটা নিভ'রযোগ্য তাহাও বলা যায় না। তাহা হইলে 

গ্রন্থাগার খাতে বংসরে ১ কোটি টাকা গ্রন্থাগার আইন ব্যতিরেকেই খরচ হইতেছে 
এইরূপ অনুমান অসঞ্গত হইবে না। 

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ রাজো গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় । অধুনা 

হায়দ্রাধাদ রাজ্যেও ১৯৫৫ খষ্টান্দ হইতে গ্রন্থাগার আইন প্রচলিত ছিল। মাত্র দুই 

বৎসর পুবে অথাৎ ১৯৬০ খ্টব্দে অন্ধরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবতিত হইয়াছে । 



১৩৬৯] গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের এক অধ্যায় ২৩ 

এই দুইটি রাজে; আইন প্রবতনের মধ্যে ১২ বংসরের ব্যবধান থাকিলেও এই দুইটি 

কাঠামো মোটামুটি একই ধরণের, তবে মাদ্রাজ আইনের অনেক ত্র'্ট বিচুতি সংশোধিত 

করিয়। আইন্নর কিছু উন্নতি করা হইয়াছে। 
মাদ্রাজ আইনের প্রধান প্রধান ধারা হইতেছে £ 

মাদ্রাজ রাজো গ্রন্থাগার আইন বলবৎ করিবার জন্য একটি 9096 [10121 কমিটি 

গঠিত হইল । শিক্ষামন্ত্রী ইহার সভাপতি হইবেন ও 101150601০৫ 17108065 ব। 

তাঁহার বিকজ্পে 101:50601: ০£ 69110 [0500০০-কে সাহায্য করিবার জন্য একজন 

5108015] 0809: নিযদজ্ঞ হইবেন। ইনি কমিটির সম্পাদকের কাজ করিবেন। 

কমিটির অধিকাংশ সদস্যই মনোনীত হইবেন তবে বিমববিদ্যালয়, আইন সভা ও গ্রন্থাগার 

পরিষদেরও প্রতিনিধি থাকিবেন । কমিটি শুধু পরামশ্দাতা হিসাবে কাজ করিব্নে। 

কোনও বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইবার তাঁহাদের ক্ষমত1 থাকিবে না। 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদশ'ন করিবার জন্য 101:5০00: ০£ 11019065-এর অধীনে 

[92181000670 06 1710181 বলিয়া একটি নূতন বিভাগ থাকিবে | 10176060101 

[11181165-্র অবতমানে 906০181 068০67ই রাজে;র কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শুধু পরিচালন। 

করিবেন তাহ। নে, স্থানীয় গ্রদ্থাণার কতৃপক্ষের 1[০০21116 ৩0১০০0৫৬এর 

কাজের তদারক ও কর্তৃত্ব করিবেন । 

মান্তাজ সহরের জন্য ও জেলাগুলির জনা 1.০০91 00101016066এর ব্যবস্থ। 

আছে । ইহাদের অধিকাংশ সদস্যই সরকারের মনোনীত । কমিটির সম্পাদক ও 

সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবার ব্যব্থা আছে তবে পদস্যরা নিজেদের মধ্য হইতে 
একজনকে সভাপতি নিবণচন করিতে পারিবেন । গ্রন্থাগার উন্নয়নের কোনও 

পরিকচ্পনা 101760007 0£ 1[4780৩5-এর অনৃমোদন লাভ-না করিলে কার্যকরী 

হইবে না। ডিরেক্টর ইচ্ছা করিলে বিকল্প পরিকজ্পনা অনুমোদন করিতে পারেন। 
1008] [-151219 0012700106৩-কেই 15০08] 1710581% ৪011500 বলা হইয়াছে । 

[0091 4১001102100 0ষ-এর প্রতিটাকায় তিন নয় পয়সা করিয়া লাই ব্রেরী 

695 ধা করিতে পারিবেন ॥ ইচ্ছা করিলে এই তিন নয়৷ পয়সা বাড়াইয়া বেশী 

করও সরকারের অনঃমতি লইর1 ধার্য করা চলিবে । ইহার কোনও নিদিষ্ট সীমা 

নাই | 1০০৪] [15181 002711066€ তাঁহাদের সকল ক্ষমতা একটী ৭ জন সদস্য 

বিশিষ্ট কায" নিবণহক কমিটির হাতে তুলিয়া দিতে পারিবেন । 

মাদ্রাজ আইন অপেক্ষা অন্ধ, আইনের ধারাগ্লি অনেক উদ্নত। গ্রত্থাগারিকদের 

মর্যাদা অন্ধ, আইনে কিছুটা স্বীকার হইয়াছে । রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 
গ্রন্থাগারিক 9686 1118 কমিটির সদস্য । জেলা কমিটিগঃলিতে জেলার 

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগথ্ারিক কম্টির সম্পাদকের কাজ করেন। অন্ধ, 
আইনের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব যে মনোনীত সদসোর সংখ্যা অনেক হস করিয়। 
দেওয়া হইয়াছে । রাজা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিনিধি সংখ্যা তিনজন করা হইয়াছে । 



৪ গ্রন্থাগার [ বৈশ।খ 

সকলের চাইতে গুরত্বপূর্ণ কথা এই যে লাইব্রেপী 0955 তিন নয়া পয়সার পরিবতে' 

৪ নয়া পয়সা করা হইয়াছে । 06008] 015551808000. ও 0919109£987গর কাত 

ডিরেক্টরের অধীনে ব্যবস্থা করা হইয়্যছে । 10165০00£ ০৫ [1058265-এর অধীনে 

[0০24 [91:6০০: বলিয়া একটী কম্চারী নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। 101£6০0০£ ০ 

11151165 তথ। গ্রন্থাগারিক ও গ্র'থাগারের ক্রিয়া কলাপের তদারক ও কতৃত্ব করার 

ক্ষমতার কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন কর। হয় নাই । তবে [9০8] 1118 0920001555-র মাধানে 

একদিক দিয়া নূতন দায়িত্ববোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । তাঁহারা মান্রাজের 

অনুরূপ কায" নিবাহক কমিটির হাতে অন্য সকল ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারিলেও 

আথিক ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে পারেন না। 

গ্রন্থাগার আইন প্রবতন এককথা আইনের পরিচালনা অন্যকথা। ডঃ 

রঙ্গনাথন মাদ্রাজ আইনের পরিচালনা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 

কাধ তঃ 10691000600 06 1-15181195-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । 10219817600 01 

710110 [950:0০06970 এর একটী শাখা মাত্র । প্রথমে 101050091০৫ [১010110 105080- 

0০কে সাহায্য করিবার জন্য যে 906০18] 0:8০: 10] 17151910165 নিযুক্ত হইয়া- 

ছিলেন তাঁহার কিছু গ্রদ্থাগারিক বিদ্যা ছিল। ধীরে ধীরে এই কাজের ভার পড়িয়াছে 

একজন নিম্নতম কর্মচারীর উপর। গত তিন বৎসরের মধ্যে রাজ্য কেন্দ্রীর কমিটির 

কোনো সভা আহ্বান কর। হয় নাই। জেল| কমিটটগুলির ব্যবস্থাও শোচনীয় । 

সকল ক্ষেত্রেই 1259০6০£০£ 5০1১০০1$-কে কমিটির সম্পাদক করা হইয়াছে । 

জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগ্ারিক তাঁহার অধীনে কমণ্চারী বলিয়া গণ্য করা 

হয়। কাজের তীড়ে [9395০0০£ ০? 9০1:০০19 গ্রম্থাগার ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ 

দিতে সময় পান ন।। গ্রন্থাগার আন্দোলনের জীবনে তাই জড়তা! আনিয়া গিয়াছে । 

এই দুইটা গ্রন্থাগার আইনের যে এখনও অনেক শ্রটি অসংশোধিত আছে তাহা 

শ্বীকার করিতেই হইবে । তাহা হইলেও মাদ্রাজ ও অন্ধ,রাজো গ্রন্থাগারের প্রভূত 

উন্নতি হইয়াছে । 

যে সকল ত্রঃটির কথ। আমাদের মনে পড়ে তাহার মধ্যে সব প্রধান হইতেছে যে 

0535 সংগ্রহের দারিত্ব পৌরপ্রতিষ্ঠনগুলির উপর, কিন্তু পোর প্রতিজ্ঠানগদ্লির সম্পুণ' 

সহযোগিতা বাতীত 102 0০7200106৩-গুলির কোনো উপায় নাই । 0295 

সংগ্রহে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজে ত্র;ট থাকিলে কমিটর জানিতে পারার সম্ভাবন। 

কম। জানিতে পারিলেও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সঃকঠিন। অনেকে মনে করেন 

যেইংলণ্ড ব। আমেরিকার অনুকরণে পৌর প্রতিষ্ঠানের হাতে শুধু কর সংগ্রহের 

দায়িত্ব নগ্ন পরিচালনার ভার দিলে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রন্থাগার আইন 

প্রবাতিত হইয়াছে তাহ1 সফল হইবে। 

ডঃ রঙ্গনাথন তাঁহার 17152 26502211080 170 001 

২/৮ 7০৪৪1 এই গুদ্তিকাতে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আইনের একটা 
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খসড়া প্রণয়ন করিয়াছেন। এই খসড়াতে অন্ধ বাজ্র ও মাদ্রাজ রাজের গ্রন্থাগার 

আইনের সঙ্গে আপাতদষ্টিতে কিছু পার্থকা থাকিলেও মূলগত কোনো প্রভেদ নাই । 

শিক্ষাম'ত্রীর সাক্ষাৎ তন্তবাবধানে শু সভাপতিত্বে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি গ্রন্থাগার 

পরিচালনার সকল বিষয়ে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করিবে । স্থানীয় লাইব্রেরী কমিটি 

ব। জেলা কমিটি বত“মান কমিটিগুলির মতই 4৭ 177০০ সংস্থান। অবশ্য ইহাদের 

সংগঠনে মনোনয়ন নীতির পরিবতে বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিনিধি নিবাচনের 

সপারিশ রহিয়াছে । গ্রপ্থাগারিকদের সকল কমিটির মধ্যে সম্পাদক হিসাবে কিছু 

মযণদ1 দেওয়! হইয়াছে । 

এই ধরণের £&4.17০০ সংস্থানের মাধ্যমে অবস্থার বিশেষ উন্নয়ন হইবে কিন! 

সন্দেহ । বিশেষ বিশেষ স্বাথের প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা ইংরাজ শাসনের সময়ে আইন 

সভার সংগঠনের মধ্যে ছিল । তাহার বিশেষ কারণও ছিল ॥ জনসাধারণের প্রতিনিধি 

সংখ্যা রাজনৈতিক কারণে হাস করিয়। দিবার প্রয়োজন ছিল। বর্তমান গণতাদ্ত্রক 

ব্যবস্থায় বিধান সভায় বা লোকসভায় বিশেষ বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নাই । 

জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই বিশেষ বিশেষ স্বাথের প্রতিনিধিত্ব করার সম্প্ণ যোগ্যতা 

আছে বলিয়া স্বীকার করিয়। লওয়া হইয়াছে । 

পোঁর প্রতিষ্ঠানগুলির হস্তে লাইব্রেরী ০৪55 বা কর সংগ্রহ করার যে দায়িত্ব অপণণ 

কর! হইয়াছে তাহার স্বাভাবিক পরিণতি তাহাদের হস্তেই পরিচালনার কর্তৃত্ব অর্পণ 

করা। বতমান ব্যবস্থায় পৌর প্রতিষ্ঠান ও অধুন। প্রচলিত মাদ্রাজ ও অন্ধ,রাজোর 
লাইব্রেরী কমিটিগৃলির পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ অস্পষ্ট । ডঃ রঙগ্গনাথনের প্রস্তাবিত 

পরিকঙ্পনাতেও এই সম্বন্ধ স্পন্ট করিয়া তোল! হয় নাই। একটা সংগঠনের হাতে 

[10181 ০৪9৪ সংগ্রহ করা ও গ্রন্থাগার পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার থাকিলে ভবিষ্যতে 

বিবাদের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। দ্বৈত দায়িত্ব কতখানি সন্তোষজনকভাবে কাজ 

করিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । দ্বৈত দায়িত্ব সফল করিয়৷ তুলিতে পরস্পরের 

মধো যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, আমাদের দেশের বত'মান পরিবেশের মধ্যে তাহা 

আশা করা যায় না॥ স্থানীয় স্বয়ত্তশাসনের প্রধান বিশেষত্ব কমিটির সাহায্যে 
স্থানীয় শাসন পরিচালনা করা। লাইব্রেরী কমিটি পৌর প্রতিষ্ঠানের 98170108 
00170101065 গুলির মধ্যে একট কমিটি হইতে পারে। ভালোভাবে গ্রন্থাগার 
পরিচালন করিলে যাহাদের উপকার হইবে ও যাহাদের নিকট হইতে ০955 সংগ্রহ হইবে 
তাহাদের সাক্ষাং প্রতিনিধি গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানের একটি 90500105 0010001066 

হিসাবে কাজ করিলে লাইব্রেরী কমিটর প্রতিষ্ঠাও বাড়িবে দায়িত্বও বাড়িবে। 

ব্গগনাথনের প্রস্তাবিত আইনে 1015000 990191 54300860100 028০97এর জেলা 

গ্রনথাগারিকের উপর কর্তৃত্বের অবসান ঘটাইতে পারিবে না। শিক্ষা বিভাগের 
ইতিহাস এক শত বৎসরের উপর, স্বতনত্র গ্রন্থাগার বিভাগের এখনও সংচন। হয় নাই । 
একই শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে দুইটি বিভাগ থাকিলে একশত বংসরের পুরাতন বিভাগ যে 
বিভাগের এখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হয় নাই তাহার উপর আধিপত্য করিবে এইরূপ আশঙ্কা 
কর] অন্যায় হইবে না। 
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স্বাধীনত। লাভ করার পর থেকেই শিক্ষা বিস্তারের দিকে সমধিক দি দিয়েছেন 

ভারত রাষ্ট্রের কণণধারেরা । শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের প্রতিজ্ঞায় যে কাল- 

সীমা ছিল তা" অবশ্য বক্ষ! কর! সম্ভব হয়নি, তবুও শিক্ষা বিস্তারের জন 

অবিরাম চেস্টা যে চ'লে:ছ একথাও অস্বীকার করা যায় না। জনশিক্ষার বিস্তারের 
পরিকজ্পনার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থাগার প্রতিজ্ঞ এবং গ্রন্থাগার বিস্তৃতির পরিকজপনা 

অতি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে! আমাদের পম্চিশবঙ্গেই পুরাতন গ্রন্থাগার 

গুলির অনেকে যেমন সরকারী সাহাযর পাচ্ছে-তেমনই তার পাশে পাশে সরকারের 

উদ্যোগে নূতন ভাবে রাজ্য গ্রম্থাগ[র, জলা গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগারগূলি প্রতিষ্ঠিত 

হ'চ্ছে-রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব।বস্থার পরিক্পনা আমাদের পশ্িমবঙ্গেও রূপ 

নিতে চ'লেছে। 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিবেচনা ক'রতে হবে গ্রন্থাগার সম্প্র- 

সরণের এই কাজকে আমরা কেমন ক'রে সাথকি ক'রে তুলতে পারি-_কেমন করে 
নিশ্চিত ক'রে তুলতে পারি। আমাদের দেশে আজ গ্রথাগার বিস্তৃতির যে আয়োজন 

চলেছে তার মূল হচ্ছে করৃতপক্ষের নিদেশি । শিক্ষা বিস্তারের প্রকুঙ্উতম পথ 

হিসাবে গ্রম্থাগারকে কতৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন এবং নানাভাবে এর সমুন্নতির জন্য 

সাহাধা ক'রছেন বলেই আজ পশ্চিমবঙ্চে গ্রন্থাগার তার পরিবৃদ্ধির রসদ সংগ্রহ 

ক'রতে পারছে । আমাদের গত বছরের আয়ব্যয়ের বরাদ্দের একট; আলোচনা 
ক'রলে অবস্থাটা আমরা অনেকটা বুঝতে পারব। গ্রন্থাগার খাতে পশ্চিমবঞ্চে 

প্রায় ১৫ লক্ষ টাক! বরাদ্দ করা হয়েছে; এ ১৫ লক্ষ টাকা মোটামুটি খরচ করা 

হয় এই ভাবে; 

পাস সি তপ্ত 

রাজ্য ও গ্রন্থাগার খাতে ৭০১৩৩০৯০৩ 

১৮টি জেলা গ্রন্থাগার বাবদ ২,৩০,০০৪*০৬ 

৪৬৪টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার বাবদ ৯৯১৯ ৩.৪৩০+০ ০ 

তিনট সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার ৪০১০০৪০*৯০ 

( বাণীপুর, ক/লিম্পং ও টাকা) 

গ্রম্থাগারিক শিক্ষণ কেদ্দর সাহায্য &০,০০০'৩০ 
বিভি'ন গ্রন্থাগারে সাহায্য ২১১০১০০০'৪০ 

মোট ১৫১৯০১০০৬৪৪ 
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এখম লক্ষ্য ক'রতে হবে এই পনর লক্ষ টাকার অধেকেরও বেশী বায় করা 

হয় গ্রামীণ গ্রথাগারগুলির জন্য! জনশিক্ষা প্রসারে পল্লী অঞ্চলে গ্রদ্থাগার সহ. 

যোগিতা সম্পাদনে, জনসাধারণের প্রয়োজন নির্বাহে এই সব গ্রন্থাগারের গুরু 

অপরিসীম । বস্তুতঃ আমাদের রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এই 

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিক! যে কত সদর প্রসারী তা গ্রন্থাগার অনুরাগী 

মাত্রই অনুভব ক'রে থাকেন। কিন্তু এই গ্রন্থাগার পরিকজ্পনার ব্যয় অনুধাবন 

ক'রলে আমরা দেখতে পাই, সরকারী তহবিল থেকে এই সব গ্রন্থাগার কর্মীদের 

বেতন এবং আনুসঙ্গিক বায়ের মাত্র ব্যবস্থা আছে । বই কেনার জন্য পৃথক 

আথিক বরাদ্দ কিছুই করা হয়ণনি। মনে হয় প্রকারান্তরে এই সব গ্রন্থাগার 

গুলোকে চাঁদা আদায় ক'রে বই কেনার ব্যয় নির্বাহের জন/ই উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। 

জেলা গ্রচ্থ।গারগুলোর মধ্যেও অনেকগুলে। জেলাই সরকারী ব্যয় বরাদ্দের 

মধ্যে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে না পেরে চাঁদা আদায়ের বন্দোবস্ত করেছে। 

তই মনে হয় দেশব্যাপী গ্রন্থাগার বাবস্থ। গ'ড়ে ভুলতে যেয়ে আজ আমর। পদে 

পদে অনুভব করছি অর্থাভাবে আর সেই অভাব পুরণ ক'রতে চেয়েছি 
পাঠকদের কাছ থেকে চাদি। সংগ্রহ ক'রে। 

কিন্তু চাঁদা তোলা গ্রন্থাগার আমদের দেশের সমস্য। মেটাতে পারবে না। 

একে ত'"দেশের বিপূল সংখাক লোক অশিক্ষিত ব'লে শিক্ষা গুরুত্ব বোঝে না। 

তারপরে শিক্ষিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অধ্যয়ন বিলাস বজ'ন 

করে চলেন। এ অবস্থায় স্থেচ্ছাপ্রণোদিত চাঁদার সাহায্য গ্রন্থাগার চালাতে হলে 

টাকা দেবার লোক পাওয় যাবে খুবই কম--এবং ট'কা দেবার ভয়ে গ্রন্থাগারের 

দরজ। থেকে ফিরে যাবে অনেক অনেক লোক। এতে একদিকে আমাদের টাকার 

অভাব ঘুচবে না অন্যদিকে যাদের পড়াবার পরিিকজ্পনা! ক'রে এত আয়োজন 

তার। সবাই বাদ পণ্ড়ে যাবে এর সুফল থেকে । তাই বই পড়তে চাওয়ার জন্যে 

বাড়তি আকেলসেলামী চাওয়াট] উঠিয়ে দেওয়ার উপর আমরা এত জোর দিচ্ছি। 

আমরা ব'লছি আমাদের দেশে বিন চাঁদায় সকলের জনা গ্রন্থাগারের বন্দোবস্ত 

কয়! হোক । 

অনেকে মনে করেন এই বন্দোবস্ত করবার জন্য সরকারের নতুন কর বসানে।র 

দরকার নেই। অন্য অন্য খাতে তাঁরা যা টাকা সংগ্রহ করেন তার থেকেই 

গ্রপ্থাগারের ব্যয় নিব্ণহ করা সবচেয়ে সমীচীন । যংক্তি হিসাবে তি! বলেন 

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং গ্রন্থাগার বঝবহারের অনধিকারী । 

সহতরাং তাদের কাছ থেকে গ্রন্থাগারের জন্য কর নেওয়া, অন্যায় । কেউবা বলেন 

সরকারী করের বোঝা এমনিই বহ1 কঠিন হয়ে উঠেছে, এর উপর আবার নতুন কর 

চাপালে বসে পল্ড়তে হবে। এই দুটো ষঃজিই বিচার করলে দেখা যাবে, এই 
মতাধলম্তীর়া সকলের জন্য উপযবক্ত গ্রন্থাগার বাবস্থা চান না। আমাদের দেশে 
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যাঁরা নিরক্ষর তাঁদের মধ্যেও জ্ঞান প্রসারের প্রয়োজন যে আছে একথা আমরা ধরেই 

নিয়েছি। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এদের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারের বন্দোবস্ত 

নিশ্চয়ই করা দরকার । কীভাবে সে কাজ ক'রতে হবে সে আলোচনা এখানে 

অপ্রাসঙ্গিক । সুতরাং গ্রন্থাগার এদের কিছু না ক'রে এদের কাছ থেকে টাকা 

আদায় ক'রবে এ ভয় ও যুক্তি বিচারে টেকেনা । সকলের জন্য গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থায় সাক্ষর নিরক্ষর কেউই বাদ পস্ড়বেন না৷ এই-ই আমর চাই। 

উপযক্ত গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হলে তার জন্য উপযহক্ত বায় করতে হবে 

একথা মানতেই হবে । কিন্তু সে ব্যয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে, বত'মান 

আয় থেকে সে ব্যয় কুলানো যাচ্ছে না তখন টাক তোল-বার জন্য হয় অনা 

জিনিসের উপর কর চাপাতে হবে, নয় গ্রন্থাগারের ব্যয় মেটাবার জন্য গ্রন্থাগারের 

নাম ক'রে টাকা তুলতে হবে। প্রথম পন্থা টাক। উঠবে বটে কিন্তু গ্রন্থাগারের 

জন্য ব্যয় করতেই হবে এমন চাপ দেওয়া যাবে না, দ্বিতীয় পন্থায় তা যাবে। 

এখন কোন: পথ গ্রহণীয় সেটা সহজেই বোঝা যায় । 

টাকা তুল:তে হ'লে টাকা তোলবার জন্য দেশের সম্মতি চাই। সেই সম্মতি 

পেতে হ'লে আইনসভায় এই বিষয়ট। উত্থাপিত হওয়া দরকার । আইনসভার 

মঞ্জুরী না পেলে টাকা তোলা যাবে না-দেশবাপী যথোচিত গ্রন্থাগার বাবস্হা 

গড়ে তোল যাবে ন1। 

আমাদের দেশে কয়েক বছর আগে পধন্তি করের জৃজ্র ভয় দেখিয়ে 
গ্রন্থাগার আইনের বিরুদ্ধে মত তৈরী করা গেছিল। কিন্তু এখন লোকে 

বুঝেছে যে, চদা দেওয়া গ্রন্থাগারে একজন লোকের পড়বার সবিধ। পেতে হলে 

বছরে অন্ততঃ তিন টাকা চ'দ৷ দিতে হয়। কিম্তু পম্পন্তির অনুপাতে কর ধায“ 

হ'লে অনেককেই' অত টাকাণ্ড চাঁদা দিতে হবে না-অথচ পড়বার সুবিধা 

পাবে বাড়ীর সকলে, মায় আত্মীয় কুটুম্ব, অতিথি-অভ্যাগত পযন্ত । এটা ঠিক 

যে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেদের ভাগে হয়ত বেশী কর প'ড়বে_ এবং & সব লোকের 

অনেকে হয়ত এখন গ্রন্থাগারে পড়তে আসেন ন।- চাঁদাও দেন না। সতরাং 
অপারগদের বোঝা কিছুট] শক্ত কাধে চাপিয়ে দিয়ে গ্রন্থগারের ব্যবস্হা বরা 

সম্ভব হবে। ব্যাপারটা যে খুব অযৌক্তিক বা অসুবিধার হবে না-এটা 

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অনেকেই আজ প্রণিধান ক'রতে পেরেছেন এবং তাই 

আজ গ্রম্থাগার-অইন বিধিবদ্ধ হবার সময় এসেছে ব'লে আমরা মনে করি। 
আইন না করেও সরকারী আদেশেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হত পারে--একথ। 

যাঁরা বলেন তাঁদের কাছে আমরা প্রথম বলি, আইন ক'রে যে ভাল গ্রশ্থাগার ব্যবস্থা 

হয় তার সাক্ষী ব্রিটেন, কানাডা, মাকিণ বুজরাহ্্র, অদ্ট্রেলিয়া, স্ক্যান্ডিনেতিয়া। আইন 

না'ক'রে যে ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্হ! হয় তার সাক্ষী কই, উদাহরণ.কোথায় ? মহাজন- 
বিরচিত পরিচিত পথ ছেড়ে অপরিচিত পথে চলার ব'দৃকি আময়া নিতে ধাব কেন? 
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গ্রথাগার"-আইন দরকার এটা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেলে তারপরে আমাদের 

বিচার্য এ আইনের প্রয়োগ হবে কেমন ক'রে । আমাদের দেশে শিক্ষার দারিসব 

আজ পধণ্ত কোন স্থানীয় স্থায়ত্তশামন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেনি'_-সতরাং তাদের 

কারুর উপরই নতুন করে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব দেবার প্রম্ন ওঠে না। আমাদের 

দেশের গ্রন্থাগার আইন তাই ব্রিটেনের মত হম্তে পারবে না। গ্রন্থাগার- 

ব্যবস্থার দায়িত্ব হয় পশ্চিমবঙ্গে নতুন একটি কেন্দ্রীত্র সংস্থার উপর নয় বিভিন্ন 

অঞ্চলে আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় সংস্থা স্থাপন ক'রে তাদের উপর দিতে হবে। 

আঞ্জ লোকের স্বাভাবিক ঝোঁক হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণের দিকে । তা” ছাড়। গ্রন্থাগারের 

সঙ্গে স্থানীয় সম্পকই হচ্ছে খুব বেশী । রোজ-হাজির দেওয়া পাঠকদের 

বাইরের চাহিদা মেটানো গ্রন্থাগারের প্রথম কাজ । এই কাজ ঠিকভাবে করতে 

হ'লে স্হানীয় কর্তৃত্ব থাকাই ধাঞ্চনীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক । তাছাড়া 

গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কেমনভাবে করলে কোন জায়গায় লোকদের সব চেয়ে 

সবিধা হবে সে কথা সে জায়গার লোকেরই ভাল বোঝার কথা। তাই 

গ্র্থাগার কর্তৃত্ব বিভিন অঞ্চলিক সংস্থার উপর দেবার কথা অনেকেই বলেন। 

কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষেও কিন্তু কম কথা বলবার নেই। এক জায়গার উপর 

সারা দেশের গ্র্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকলে দেশের সব জায়গায় 

সমান উন্নতি হবার সম্ভাবন। থাকবে । না হলে ধনী সহর কলকাতা 

ব৷ ঘন বসতির আসানসোলে গ্রন্থাগার উদ্নতি যে পরিমাণে হবে-বীরভূম, 

ধাঁকুড়ার বিস্তৃত অঞ্চল নিয়েও তার শতাংশ হওয়াও সম্ভব হ'য়ে উঠবে 

না। কেন না বই গুলোর বগাকরণ, সচীকরণ প্রভৃতির কাজ এক 

জায়গার থেকে হলে আমরা জনসংযোগের কাজে আমাদের সামান্য সংখ্যক 

কমীদের লাগাতে পারব ॥। তাঃ ছাড়া গ্রন্থাগার কমীদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 

গ্র'থাগারে আরও ভাল কাজ করার পক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্থাই বেশী সংবিধার হবে বলে 

মনে হয় । তবে প্রতোক অঞ্চলে স্থানীয় উপদেষ্টা সণিতি গঠন ক'ব্তে হবে । এবং 

প্স্তক-নির্বাচনে, নূতন পরিকজ্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আথিক কারণে ছাড়। তাঁদের 

উপদেশকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করতে হবে । | 

বিধানানমোদিত এই কেন্দ্রীয় গ্রত্থাগার সংস্থা সমস্ত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জনা 

দায়ী থাকবে । এর অধিকান্র থাকবে সম্পত্তির জন্য দেয় করের উপর তিন শতাংশ 

কর ধার্য করার । এই আদায়ী অর্থের উপর রাজ্য সরকার আরও তিনগহণ অথ 

সাহাধা ক'র্ুবেন ॥ বস্তুতঃ বই ছাড়া অনা সমস্ত পৌনঃপুনিক বায়ের দায়িত্ব রাজা 

সরকারকেই নিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারু প্রয়োজন মত প্রত্যেক গ্রন্থাগারের 

যাবতীয় প্রারম্ভিক ব্যয় ভার বহন ক'র্বেন। কেন্দ্রীয় সরকার জরুরী অরস্থার 

সম্মন্খীন হ'লে যাতে গ্রন্থাগারগছলো। অচল হয়ে না পড়ে তা? দেখা দরফার, অথচ 
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ফেগ্রীয় সরকারের হাতেই দেশের টাকার সবচেয়ে বেশী অংশ । সংতরাং বাবস্থা এরূপ 
কর প্রয়োজন । | 

এই কেন্ল্রীয় গ্রন্থাগার সংস্থার গঠন নিম্নরূপ হ'তে পারে £ 

০১) 

(২) 

(৩) 
(৪) 

৫৫) 

(৬) 
(৭) 

(৮) 

(৯) 

(১০) 

(১১) 

(১২) 

শিক্ষামন্ত্রী--সভাপতি 

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসণ বিভাগের মন্ত্রী 

শিক্ষাধিকতণা 

আইন সভার দুইজন প্রতিনিধি 

বিভাগীয় কর্মসচিব বা বিভাগাধিকতণদের মধ্যে সরকার মনোনীত একজন 

রাজ্যের প্রতি বি*ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি 

বওগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রতিনিধি 

একজন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ 

তালিকাভুক্ত সংস্কৃতি পরিষদগুলির একজন প্রতিনিষি 

মাধ্যমিক শিক্ষাবোড়ের একজন প্রতিনিধি 

তালিকাভূক্ত ব্যবসায়িক পরিষদের একজন প্রতিনিধি 

রাজ গ্র্থাগারিক--করম্ম'সচিব 

বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য উপদেষ্ট। সশিতি এক রকম করার অ:নক অসুবিধা আছে । 

বোধ হয় অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থা ক'রলেই এখানে প্রথম প্রথম অন্ততঃ সব চেয়ে 

সুফল পাওয়া যেতে পারে । রাজ্য গ্রদ্থাগারিকের পরামশ" অনযযায়ী প্রতি অঞ্চলের 
জন উপযংস্ত উপদেষ্টা সমিতি গঠন করা যেতে পারে। 

এই সংস্থা প্রয়োজন মত নানা আকারের, নান। আয়তনের গ্রন্থাগার বিভিদ্ন 

অঞ্চলে স্থাপন ক'রবে । রাজে)র কোথায়ও বিছি"ন, স্বত'ত্র গ্রন্থাগার সরকারী ব্যয়ে 

চালান হবে না। রাজ্োর সব গ্রন্থাগার মিলে দেশে এমন একট গ্রন্থাগারের জাল 

বুন,বে ধায় প্রভাব থেকে কোন অঞ্চল, কোন ব্যক্তি বাদ প'ড়ে যেতে পারবে না। * 

নু গত ১৮ই মাচ? বঙ্গীয় গ্রণ্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্টুডেন্টস- হলে এক 
আলোচনা মভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল আলোচয প্রবন্ধ হিসাবে এই চোখা 
সভায় উপস্থাপিত হয়েছিল । 



নারায়ণচজ্ছ চক্রবতাঁ 

গ্রন্থাগার আইনে আধিক সংবিধান 

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রণ্থাগার সম্বন্ধে পরামর্শদাতা 

কমিটির& রিপোর্টকে কেন্দ্র করে এই আলোচনার অধুনা বিশেষ সার্থকতা আছে ॥ 

জানা যাচ্ছে যে এই রিপোরটনএর ভিত্তিতে একটি আদর্শ লাইব্রেরী বিল" তৈরী হয়েছে 

এবং শীঘ্রই উহ। প্রকাশিত হবে । এই বিল সম্বন্ধে যদিও কিছু জানা যায় নাই, তব 
অনুমান করা ভুল হবে ন। যে গ্রদ্থাগার পরিচালন! সম্বন্ধে উক্ত কমিটি যে সব মন্তব্য 

করেছেন সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি প্রস্তুত করার সময় অবশ্য বিবেচন। 

করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে অত।ন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপো্টি সম্বন্ধে 

ভারতের গ্রন্থাগারিক মহলে সে পরিমাণ আগ্রহপূর্ণ আলোচনা! হওয়া উচিত, তা 

হয়নি । এ দেশের গ্রন্থাগারিকদের অপরিণত অবস্থাই এজন্য দায়ী । 

কমিটি রিপোর্টের নবম পধণয়ে (100 0150521) অথ ও পর্চালন 

পদ্ধতি” সম্বন্ধে আলেচনা করেছেন । এ সম্বন্ধে কমিটির পরামশ* নিম্নলিখিত 

তিনটি তথা ও মন্তব্যের উপর নিভর করে £ 

(১). ১৯৫৯ সাংল সারা ভারতে সবসাধারণের জন্য গ্রতথাগার ব্যবস্থায় মোট 

এক কোটি টাক! খর5 হয় ॥ 

(২) তৃতীয় পঞ্চ বাধষিকী পরিকজ্পনার সুরু থেকে এক ক্রমবধ'মান হারে 

গ্রন্থাগার বাবন্থাপনার জন/ বাষিক খরচ করা হবে। প্রথম বছর 

(১৯৬১.৬২ 1 ছয় কোটি টাকা এ বাবদ বরাদ্দ থাকবে ; আর এই টাকা সমান 

হারে তিনটি আধার থেকে আসবে-_-(ক) লাইব্রেরী শুক (17105 0555 

০1 চ:99610 ৪৪); (খ) প্রাদেশিক সরকারসমূহের রাজস্ব, এবং (গ) 

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব; 

(৩) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খবচ ক্রমশঃ বেড়ে ২৫ বছর পরে, অথৎ সপ্তম 

পঞ্চবাধষিকী পরিকল্পনার শেষে (১৯৮৫-৮৬ ) বাধিক ব্যয় ৩৩. কোটি 

টাকায় পেশছাবে; আর কমিটির মতে এই ব্যয়ের প্রায় এক পঞ্চমাংশ 

লাইব্রেরী শৃলক থেকে, প্রা এক-পঞ্চমাংশ কেন্দ্রীয় সরকায়ের তহবিল 
থেকে ও বাকী প্রায় তিন পঞ্চমাংশ প্রাদেশিক সরকারসমহের রাজস্ব থেকে 

আসবে। 

কমিটির এই হিসাব এবং অর্থাগমের উপায় ও অনুমান সও্গত ও নিভু অয় । 

কমি অনুমান করেছেন ১৯৬০-৬১ সালে দুই কোটি টাকার মতো লাইরেরী শুক 

ক (50: 06 006 4১0%15010 0907001656 002 11101058058, ঠ101085৮% ০01 

5009090 0০৮০105260৫ 0015. 1959, 
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আদায় সম্ভব । এ কথা বললে ভুল হবে নাযে এ বছর এমন কি ১৯৬১-৬২ সালেও 
শৃজ্ক কয়েক লক্ষ টাকার অধিক হবে না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী সাহাযোৰ 

ব্যাপারেও অন:ঃসম্ধান করলে একই তথ্য জানা যাবে । এই অবস্থার জন্য যে বা 

যাহারাই দায়ী হউক না কেন ইহ] কমিটির এ বিষয়ে অদরদশিতার পরিচয় দিচ্ছে। 

অধিকন্তু কমিটি বত'মান আথিক পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে শুল্ক সংবিধান সম্বন্ধে 

যে বিশেষ গবেষণা ও সতক” নিয়'ত্রণ চলছে সে বিষয় মোটেই বিবেচনা! করেন 

নাই। নচেৎ, “লাইব্রেরী শংজ্ক সম্বন্ধে জবরদস্ত মত-বিরোধ পাকা সত্তেদও 

কমট এই সিদ্ধান্তে পেশছেছেন যে কেবল এই শহজ্কই গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় 

অথাগমের মজবুত ভিত্তি স্থ।পন করিতে পারে” (রিপোর্ট পৃঃ ১০২ )। 

১৯৬০-৬১ ও পরের বছরের আয় বরাদ্দ ও বথাথ আয়ের বিষয় পৃবেহি উল্লেখ 

করা হয়েছে । এ বিষয়ে রিপোরের মধ্যে আরও অনেক মন্তবা রয়েছে সেগুলি 

বিবেচনা করলে, বত'মানে এ দেশে রাম্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, 

এবং বিশেষ করে ভারত সংবিধানে (10180 00908004000 ) নিবদ্ধ মূল রাষ্ট্রনীতি 

সম.হের মধ্যে বাধ) তাম:লক নিঃশুল্ক প্রাথমিক শিক্ষা ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্বন্ধে 

যে দুটি নিদেশ রয়েছে সেগুলি বিবেচনা করলে স্পচ্টই প্রতীয়মান হবে যে কমিটির 

এই সিদ্ধান্ত ভ্রাম্ত। আথিক ব্যবস্থার স্থায়ী মজবৃত ভিত্তি স্থাপনের নামে 

কমিটি বালির বাঁণ বেধেছেন । তাঁদের এই পিদ্ধান্ত অচল । জটিল সব প্রন 

ছেড়ে দিলেও একথা সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার 

মিলে ২৫ বছর পরে যদি গ্রন্থাগারের জন) ২৭ কোটি টাকা বছরে খরচ করতে 

পারেন তবে ২৫ বছর ধরে চেষ্টার ফলে সারা ভারত থেকে৬ কোটি টাক। ( মোট খরচ 

৩৩ কোটি ) তোলার একট! ব্যবস্থা চলবে এট! কতকটা যুক্তি সঙ্গত । 

আঙল কথাটি হচ্ছে, সম্যক উপলব্ধি করা চাই সরকার ৩৩ কোট 

টাকা সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য খরচ করবেন কেন? প্রাথমিক শিক্ষাদানের 

সকল দায়িত্ব যদি সরকারেক্স হয়, এবং সরকার যদি ৩লক্ষ ৬০ হাজার 

€ তৃতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকক্পন। ) প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার সকল খরচ 

বহন করেন তবে সেই শিক্ষাকে সজীব ও কায“করী রাখবার ভার কাহার হবে ॥ 

প্রতোক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার .অবশ্য চাই। এই 

এই সত্য উপলব্ধি না কঃতে পারলে, জাতীয় শিক্ষার প্রগতির এই মূল উৎসের 

প্রয়োজনীয়ত। অবিলম্বে স্বীকার না করতে পারলে, শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে 

শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বালক, বালিকা, যাহারা কলকারখানায়, 

দোকান-পাটে ক্ষেত-খামারে কাজ করবে; বিদ্যালয় ত্যাগের কয়েক বছরের মধ্যেই 

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নিরুংসাহ এমনকি নিরক্ষর পযন্ত হয়ে গড়বে ।. ব্রমোদ্নত 
ষেনতুন সমাজের স্বপন দেখছি আমরা ত। ব্যর্থ হবে যদি শিক্ষার এই স্বাভাবিক 

_ অগ্রগতির বাবস্থা না থাকে । 



১৩৬৯ ] পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন ৩৩ 

সাধারণ গ্রন্থাগারের সকল দারিত্ব সরকারের হবে । আর সরকারী তহবিল 

থেকে এবাবদ সকল বায়ভার বহন করা হবে। পরিচালন বাবস্থা প্রাথমিক 

শিক্ষা ব্যবস্থার অনুজপ হবে। আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পরিণামে 

আঘথিক সংবিধান এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অধুনা দেশে শাসন 

ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবত“ন সূচিত হয়েছে কোথাও কোথাও গপঞ্গয়েতী রাজ, 

গ্রুচলনের ফলে । গ্রামের কৃষি, বাণিজ্য, স্বাস্থ, শিক্ষা ও সেবার সকল ভার যদি 

পঞ্চায়েতের উপর আসে, গ্রন্থাগার পরিচালন তার পঞ্চয়েত নিবেন। যে সাধারণ 

অর্থকে'ষ থেকে অন্যানা সকল বায়ভার বহন করা হবে, গ্রন্থাগারের ব্যয়ও সেই 

সাধারণ অথথকোষ বহন করবে ; এজন্য পথক লাইব্রেরী শুজ্ক আদায় অসঙগত এবং 

ইহা অনুমোদন সাপেক্ষ নয় । 

বত“মান শতাব্দীর প্রারম্ভে বরোদায় প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের মলনীতি 

ছিল--যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানেই সাধারণ গ্রন্থাগার । ষে ব্যবস্থার সারবত্তা 

প্রায় ৫০ বছর পূরে বরোদায় মহারাজা বুঝেছিলেন তা বুঝতে আজও কি আমরা 

অক্ষম? যতই এই বংক্ষরোপণ ও সেই সঙ্গে জলসেচনের বাবস্থার সুবৃদ্ধির'কথা 

ভাবি ততই মনে হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী খরচার সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারে 

উপর খরচার একট! সসঞ্গত হার কি স্থির করা যায় না। বিদেশের নজির এসম্বন্ধে 

নাই বাপেলাম। আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনার সময় উপস্থিত । 

পৃবেই বলেছি গ্রন্থাগার পরিচালনার অর্থ পরিণামে সরকারী যে তহবিল 

থেকে প্রাথমিক শিক্ষার খরচ! আসে সেখান থেকেই আসবে ॥ কিন্তু এর মানে এই 

নয় ষে অবিলম্বে সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার সঙ্গতি আমাদের আছে। সন্গতির 

অভাবে আজও নিঃশ্চল্ক বাধ্যতামলক শিক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। আরও 

দীঘ“কাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে এজন্য প্রয়োজনীয় জমি, গৃহ নিমণণের 

বায়, প্রাথমিক গ্রন্থসংগ্রহ, ইত্যাদির জন্য সৎগতিপন্ন, দানশীল ব্যকিগণের সাহায্য 

প্রয়োজন হবে । পশ্চিম বাংলায় ও অন্যান্য যে সব প্রদেশে এসম্বন্ধে প্রশংসনীয় কাজ 

হচ্ছে তান প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন । বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন কতণগণ 

উপরোদ্জ নিবেদন বিবেচনা করতে পারেন। 

গত ১৯শে মা" স্টডেন্টল হলে গ্রন্থাগার আইনে নেয় উপর অন.স্ঠিত আঃলা/মা 

সভায় প্রবন্ধটি আলোচিত হয় । 



বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 

প্রবজ্জের বগ্গীকৃত নির্ঘণ্ট 

সংকলক £ অমিতা মিক্র, গীতা মিত্র, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনগুপ্ত 

পত্তিক। নির্ঘণ্টের প্রয়োজনীয়তা 

বত'মান ধূগে মানুষের চিন্তার বাহন রূপে পত্রপত্রিকার ভূমিকা গ্রম্থের চেয়ে 

কোন অংশে কম নয় । বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নূতন চিন্তার প্রথম প্রকাশ পত্র 

পত্রিকায় হয়ে থাকে । সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, সমাজবিদযা, বিশুদ্ধ ও ফলিত 

বিজ্ঞান প্রত্যেক বিষয়ের নূতন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণ। প্রথমে প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। 

তারপর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার যাচাইয়ে যখন এঁ চিন্তা মানবসমাজে স্বীকৃতি লাভ করে 

তখনই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে গ্রন্থে । এই বক্তব্যটি বিশেষ করে প্রতীয়মান হয় বিশহ্ধ 

ও ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । অনসম্ধানে দেখা গেছে এক বিজ্ঞান বিষয়েই প:থিবীতে 

প্রায় ৬০,০০০ পাঠযোগ্য পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে । 

মানব চিন্তার মূল্যায়নে পত্রপত্রিকায় এই ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে বিভিন্ন 

দেশে প্রচেষ্টা হয়েছে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত এই চিন্তামূলক প্রবদ্ধাদি পাঠক সমাজের 

সামনে তুলে ধরতে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ে পত্রপত্রিকায় 

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির বিষয় অনুযায়ী বিশ্লেষিত নির্ঘন্ট নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। 

কিন্তু নান! কারণে আমাদের দেশে সেই প্রচেষ্টা আজও শুরু হয়নি । 

বাংল ভাষার অনরাগী ছাত্র মাত্রই জানেন যে আমাদের চিন্তার বিবর্তনে 

এই বাংলা পর্রপত্রিকার ভূমিকা কোন অংশেই কম নয়। এই সব পত্রপত্রিকায় 

নিয়মিত গুরুত্বপণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে । কিম্তু দুভণগ্যবশত জনসাধারণের 

সামনে সঠিকভাবে না তুলে ধরার জন্য অনেক সময় এই সব প্রবন্ধ অবহেলিত ও 

অন্ঞাত থাকছে । প্রধানত এই কারণে বতণমানে বাংল! পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত 

প্রবদ্ধাদির বিষয় অনযায়ী বিশ্লেষিত একটি নিঘন্ট প্রস্তুত করার কথা বঞ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদ চিদ্ত। করেন । এই প্রচেষ্টা আগেও একাধিক পত্রপত্রিকায় (গ্রশ্থাগার, 

গ্রদ্থবাণী ) করা হয়েছে কিন্তু নান। কারণে তা” স্থায়ী বপ লাভ করেনি । 

নির্ঘল্ট প্রণয়নের নীতি 

১। প্রবন্ধাদির এই নিঘ্টে প্রারম্ভিক পযণায়ে মোট ৫২টি বাংলা পত্রিকা হতে 
প্রবন্ধ সঙকলিত হবে । 

২। বঙমানে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার বিশেষ একটি সংখ্যা! থেকে এই নির্ঘণ্ট 
শুক্ করা হবে। সময়, অথ ও লোকবলের অভাবের জন্য বাংলা ০০৮ 
পুরানো সংখ্যার নিঘন্ট এখন প্রস্তুত করা সম্ডব নয় । 
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৩। এই নিঘণণ্টের প্রবন্ধাদির বিষয়-বিন্যাসে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের 

ষোড়শ সংস্করণ ব্যবহার করা হবে । | 

৪1 প্রবন্ধাদির এই নিঘন্ট প্রতি মাসে গ্রন্থাগারের সাথে প্রকাশিত হবে। 

৫।॥ ডিউই বর্গকিরণ সংখ্যার সাথে সূনিদিষ্ট বিষয় শীর্ষ € 99৮16০0 

[76821108 ) বাবহার করা হবে। 

৬। কেবলমাত্র চিদ্তামূলক প্রবন্ধের নিথন্ট করা হবে। 

নির্ঘন্টের বিন্যাস 
ডিউই দশমিক বর্গীকরণ অনুযায়ী সংক্ষভাবে ব্গীকৃত এই নিঘণন্টে শুধু 

নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পর্যে দেওয়৷ হবে (কোন প্রবন্ধে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) 

(১) প্রবন্ধথকারের নাম € এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে $ অ-এশিয়- 

দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ২ ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের 

নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে ) (২) 

প্রবন্ধের নাম (৩) প্রবণ্ধটির ক্রমণ্বয়তা (ক্রমাণ্বয়ে প্রকাশিত হলে ক্র? বা ক্রমান্বয়ে 

সংখ্যা দিয়ে বের হলে ১, ২১৩" ইত্যাদি বন্ধনীর ভিতর ) (৪) প্রবন্ধটি একটি বিশেষ 

বিভাগ ব1 ফিচারের অধীনে বের হলে এ বিভাগ ব1 ফিচারের নাম বেন্ধনীর ভিতর) 

(৫) পত্রিকার নাম; বর্ষ, খন্ড, সংখ্যা সম্পকিতি তথ্য; সাল (বাংলা, ইংরেজী ব। 

শকাব্দ) মাস সম্পর্কিত তথ্য ; পজ্ঠ (সব তথ্য ব্ধনীর ভিতর ) (৬) কোন ক্ষেত্রে 

প্রবন্ধের উপর টীকা ( বন্ধনীর ভিতর )। যথা, 
ভবতোষ দত্ত; 

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা (৩) (সমাজ সংস্কৃতি*) 

(বসুমতীৎ । ৩৪ ব, ২খ, ৪সং* ; ১৩৬৮ বাং 

পোঁঃ পৃ ১৭২-১৯২০) 

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্তকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিক। দ্রষ্টব্য । একই 

ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীষের € 9015160017691706 ) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে 

ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি । একই বিষয়ের উপরে 

একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবৃত্তি কর! হয়নি, 

বর্ণানুক্রমে €শব্দানুযায়ী ) প্রবন্ধথগলি সাজানো হয়েছে । অনুরূপভাবে একই 

বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধাকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণানংক্রমে 

( শব্দানুযায়ী ) সাজানো হয়েছে । 

কোন গ্রদ্থাগার ইচ্ছে করলে এ গ্রশ্থাগারে যে সব পত্রিকা রাখেন সে সব 

পত্রিকার প্রবন্ধাদির সূচী নিঘণ্ট হতে কেটে কারে লাগিয়ে গ্রম্থাগারের সতী রূপে 

বাবহার করতে পারেন। এঁকাড" প্রয়োজনবোধে গ্রম্থাগারিকরা বঙ্গীকিত আকারে 

(বগাঁকরণ সংখ্যা অন্যায়ী ) বা বিষয় শীষ (30৮1৩০% 17589108) অন্্যায়ী 
লাজাতে পারেন। ডিউই সংখ্য দশমিক রীতি অনুযায়ী পড়তে হবে ॥ যথা ৮৯১৪৪, 
৮৯৯:৪৪০৯) ৮৯১৪৪১১ ৮৯১:৪৪১০৯, ৮৯১৪৪২ ইত্যাদি । 
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ডিউই দশমিক বগীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখা, পত্রিকার নিঘণ্ন্টে 

ব্যযহাত সংকেত এবং পত্র পত্রিকার ন্থিণ্ট শুক হওয়ার প্রথম সংখ্যা অনাত্র দেওয়া হ'ল । 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
এই নিঘস্ট প্রণয়নে আমরা অনেকের কাজ থেকেই সাহাযা পেয়েছি । নিঘণ্ণ্টের 

জন্য পত্রপত্রিকা খণ পাওয়ার জন্য আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক 

শ্ীপ্রমীলচন্দ্র বস;, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃখ্য গ্রদ্থাগারিফ শ্রীঅজিতকৃমার মুখো- 
পাধ্যায়, রামকৃফ মিশন ইনভ্টিট.্যট অব: কালচারের গ্রশ্থাগারিক শ্লীবিমল মজমদার, 

সবঘ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, ইণ্দ্রনাথ মজুমদার, প্রবীর রায়চৌধরী, মঞ্গলপ্রসাদ 

পিংহ, সৌরে্দ্ুমাহন গঞ্গোপাধাযায়, প্রীতি মিত্র, শোভ ঘোষ, সুচিত্রা ঘোষ, এবং 

অন্যানাদের নিকট হতে আমরা ঘথেম্ট সাহায্য পেয়েছি । এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি 

পত্রপত্রিকা আমরা বিণামৃলো পেয়েছি । পত্রপত্রিকার তালিকায় সেগঃলি তারকা 

চিন্তিত । নানাভাবে সাহাধ্য পাওয়ার জন্য আমরা এদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞ । 

পরিশেষে আমারা নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে পাঠকদের সচিদ্তিত অভিমত 

আহ্বান করছি £ঠ (ক) ডিউই দশমিক বগাঁকরণ অনুযায়ী সংক্ষ। বগ্গাকরণের 

প্রয়োজনীয়তা, (খ) সুনিগ্দিষ্ট বিষয় শীষ" প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা, (গ) পরি- 

বেশিত তথ্য, (ঘ) প্রবন্ধের নিবণচন সম্পকে (ও) পত্রিকার নিবণচন সম্পকে । 

সংক্ষিগ্তকরণ সংকেত-- 
ব বর সাল 

খ খণ্ড বাং বাংলা সাল 

সং সংখা খু. খজ্টাব্? 

পৃ. পজ্চা শ শকাব্দ 

মাস 

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে বাবহার 

হয়েছে; যথা) বৈ বৈশাখ; শুধু, আম্িবন মাসের ক্ষেত্রে 'আমহ্বি' হবে। 

ইংরেজী মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। যথা 

জান জানুয়ারী 

ডিউই দশমিক বর্গীকিরণের প্রথম দশটি বিভ্ভাগের রূপরেখা 
০০০ সাধারণ জ্ঞান ৭০০ ললিতকল?, আমে দপ্রমোদ 
১০০ দর্শন, মনোবিজ্ঞান খেলাধুলা 
২০০ ধর্ম ৮০০ সাহিত্য 
৩০৬  সমাজবিদ্যা ৯০০ ইতিহাস, ভূগোল, 
৪০১  ভাষাত্ব ভ্রমণ ও বিবরণ, 
৬০০ : ধিজ্ঞাম ত জীবনী ও আত্মজীবনী 
&*০ “ফলিত বিজ্ঞান, ইন:জিনিয়ারিং 



১৫৬৯ | বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিথণ্ট ৬ধ 

পত্জিকাগুলির যে সংখ্য। থেকে নির্ঘণ্ট সংকলন শকু হয়েছে 

অম:ত--- 

অনুশীলন-- 

আন্তরজতিক-_. 

আঘথিক প্রসঙ্গ * 

ইতিহাস--- 

উত্তরসরী- * 
উদ্দেবোধন--. ্ 

এক্ষণ -- 

কথা সাহিত্য-- * 

কবিতা __ 

কালপুরুষ ॥ 

গন্ধর্ব_ ধু 

গ্রন্থাগার-- রঃ 

গ্রথালোক-- * 

চতুর্গ-_ 

চতুজ্কোণ-- 

চচিকিংস। জগং-_- * 

চিত্ত 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান-_ 

দশক-_ ্ 
দর্শন-_. ক 

দেশ-- 

ধুপদী-_ 
নতুন সাহিতা- * 

পরিচয়-_ 
পৃবপতর-_ 

প্রবন্ধ পত্রিকা-_ 
প্রবাসী-- 

বস,ধারা- 

বপুন্ধান্াঁ- 

বছরপী-_ 

বিংশ শতাব্দী 
বিশববাণী-- 

১ ব্য 

২ বর্ষ, 

১০ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

৯ বর্ষ, 
৬৪ বধ, 

১ বর্ষ, 

১৩ বষ+ 

২৬ বর্ষণ, 

১ বষ, 

৪ বষ 

১১ বব; 

৩ বষ”, 
২৩ বষ+ 

৩৩ ব, 

৩ বষ, 

১৫ বধ+ 

২ বষ” 
১৪ বষ+, 

২৯ বধ? 

২ বষণ, 

১২ বষ+ 

৩১ বর্ষ, 

২ বধ, 

২ বর্ষ, 

৬১ বধ” 

 বষ+ 

১৪ বষণ+ 

৬ বধ? 

২৪ বষ" 

৪ খড়; 

শখ 

€থ, 

৯ সং, 

২ সং, 
৩ সং, 
€ সং, 
৬ সং, 
৩ সং, 

৭ সং, 
২ সং, 

১১ সং, 

৩ সং 

৩ সং, 

৪ সং, 

& সং 

৩ সং, 

সং, 

১৬ সং, 

৩ সং, 

২০ সং, 

শখ গ5ঃ 

৪ সং 

৮ সং, 

১১ সং, 

১১ সং 

৬ সং, 

৬৬১ 

৯৯ ১, 

১৭ সং 

৯ ল্ 

8৫ সং, ১৩৬৮, চেত্র 

১৩৬৮১ আহ্িবন-_অগ্রহায়ণ 

৯ও ১০ সং, ১৯৬২, ফেব্রুয়ারী--মাচ* 

১ সং 

১৩২ সং, 

১৩৬৮, ফাঞ্গুন 

১৩৬৬, ভাদ্র--মাঘ 

১৩৬৮, মাঘ--চেত্র 

১৩৬৮, চৈত্র 

১৩৬৮, পৌঁষ--মাঘ 

১৩৬৮, চেত্র 

১৩৬৭-৬৮, চেত্র-_জোম্ঠ 

১৩৬৮, ফাগুন 

১৯৬১৯-৬২,নভেম্বর_ জানুয়ারী 

১৩৬৮, ফাজগুন 

১৯৬২, জানংয়ারী 

১৩৬৮, কাতিক-পৌষ 

১৩৬৮, মাঘ-চেত্র 

১৩৬৮, ফাজগদন 

১৩৬৮, কাতিক-পোঁষ 

১৯৬২, ফেব্রুয়ারী 

১৯৬২, মা রি, 

১৩৬৭, কাত্তিক--পোঁষ 

১৩৬৮, চৈত্র 

১৩৬৮, ফাল্গুন 

১৩৬৯৮, মাঘ--চেত্র 

১৩৬৮ ফাঙ্গুন , 

১৩৬৮, আছ্বিন--অগ্রহায়ণ 

১৩৬৮, কাঙ্গান 

১৩৬৮১ চৈত্র 

১৩৬৮, চেত্র 

১৩৬৮, পৌষ 

৯৯৬১, গে 

১০৬৮, ক্াল্গাখন রর 

১৩৬৮, ছেত্র.. 



৩৮ 

বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৭ বধ, 

বেতার জগৎ”. ৩৩ বধ, 

ভারতবষ-- ৪৯ বষ+ 

মানব মন-- ১ বষ, 

মাসিক বসূমতী-- *« ৪9০ বধ, 

রাষ্ট্র-_ ১ বর্ষ, 

শনিবারের চিনি ৩৪ বষ, 

খিক্ষক-_ ** ১৫ বষণ 

শিক্ষা ও শিক্ষক-__ ৫ বর্ষ, 

শ.প্বম্তু- ১০ বধ”, 

সপ্তর্ষি-- ৫& বর্ষ, 

সমকালীন-- ৯ বর্ষ, 

সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা-_- ৬৬ বর্ষ) 

সাহিত্যের খবর-- * ৯ বর 

সুম্দরম-- ২ বর্ষ, 

সূত্রধার-_ ২ বষ+ 

সংহতি-_- ক ২৮ বর্ষ, 

গ্রন্থাগার 

ইখ, 

«খথ, 

নিঘ 

* সং 

৭ সং) 

৪ সং 

১ সং 

& সং, 

৩ সং, 

&ে পং, 

৯ সং) 

৭--৮ সং) 

৫ সং, 

২ সং 

৯১২ সং, 

২ সং, 
৬ সং, 
২ সং, 
৪ সং, 

১১ সং, 

পট 

| বৈশাখ 

১৩৬৮, কাতি'কি--পোষ 

১৯৬২, এপ্রিল 

১৩৬৮, চেত্র 

১৯৬২, জানয়ারী--গাচ 

১৩৬৮, ফাগুন 

১৩৬৮, কাতিক--পোৌঁষ 

১৩৬৮, ফাজ্গুন 

১৩৬৮, চৈত্র 

১৯৬১, অক্টোবর - নভেম্বর 

১৩৬৮, ভাদ্র 

১৩৬৮, কাতিক--পোৌষ 

১৩৬৮, চেত্র 

১৩৬৬, 

১৩৬৮, ফাজগুন 

১৩৬৮, 

১৩৬৮, চেত্র 

১৩৬৮, ফাজ্গ,ন 

০০০ সাধারণ বিষয়ক 

*১২ (সজনী) সজনীকান্ত দাস--গ্রদ্থপঙ্জী বিনয়ভূষণ রায় 

বরজেম্দ্রুনাথ বন্দ্যোপাধায় 

সজনীকাম্ত দাস £ গ্রম্থপজী (প্রবন্ধ 

পত্রিকা ॥ ২ব, ১১সং ; ১৩৬৮ বাং, 

ফা; প্ ৫১-৫৪) 

০২০"৯৯৪৭ গ্রন্থাগার আন্দোলন-- 

সোভিয়েত ইউনিয়ন 

প্রীতি মিত্র 

সোভিয়েত দেশের গ্রন্থাগার বাবস্থা 

(গ্রন্থাগার । ১১ব, ২১সং 7 ১৩৬৮ 

বাত ফা । প্ ৫১০--৫১৭ ) 

৪২৯*£৯৫৯ গ্রাদ্থাগার আন্দোলন-_ 

পূব" এশিয়া 

দক্ষিণ পুর এশিয়ায় গ্রন্থাগার 
তৎপরতা (গ্রন্থাগার। ১১ব, ১১সং) 

১৩৬৮ বাং ফা? প্ ৫২৮-৮৫৪৩৭ ) 

০২৯'০৯৬ গ্রন্থাগার আন্দোলন--আফি,কা 

সন্তোষকুমার বসু 

নবজাগ্রত আফিকা ও তার 

গ্রন্থাগার বাবস্থা (গ্রন্থাগার । 

১১ব, ৯১সং) ১৩৬৮ বাং, ফা) 

প্ ৫০১--৫৭০৯) 

০২০'০৯৮ গ্রচ্থাগার আন্দোলন... 

লাতিন আমেরিকা 



১৩৬৯ | 

অমিত মিত্র এবং গীতা মিত্র 

গ্রথাগার আন্দোলনে লাতিন 

আমেরিকা গ্রন্থাগার । ১১, 

১১সং$ ১৩৬৮ বাণ ফা; পু ৫১৮ 

৫২৭ ) 

*২৫"৮৪ গ্রথ সংরক্ষণ 

অশোক গুহ 

বই রাখা ও বই রক্ষা (অমৃত। 

১ব, ৪থ, ৪৭ সং) ১৩৬৮ বাং, 
চৈ; প্ ৭০১--৭০২) 

০২৮১ গ্রন্থ সমালোচন। 

দেবেশ রায় 

হিরোসিমা £ ভস্ম-সন্ততি 
( সাম্প্রতিক সাহিত্য) (পরিচয় । 

৩১ব, ৮সং; ১৩৬৮ বাত ফা) 
পৃ. ৮২৪--৮৩০ ) (রবার্ট জঙ্ক 

এর “চিলড্রেন অব দি এযসেস' 

গ্রন্থের উপর আলোচনা )। 

বিমল কর 

ভাসকো। প্রটোলিনি (সমকালীন 

যুরোপীয় সাহিত্য ) (উত্তরসূরী । 

৯ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং মা চৈ; 

প্ ২৪৭--২৫২) 

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত 

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত শত 

বর্ষের শত গ্প £ হয় খন্ড (গ্রন্থ 

সমীক্ষা) (কাল পুরুষ । ১ব, 

৭সং$১ ১৩৬৮ বাং, ফা; প্ 

৭০৪--৭১৪) | 

শৈলেন ভট্টাচার্য এবং সুবোধ দত্ত 

সূর্য সহম্বের চেয়ে ভাস্কর 

বাংলা পত্রপত্রিকায় গ্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘণ্ট ৩৪৯ 

( আন্তঞ্জতিক। ৬ব, ৯-১০সং; 

১৯৬২ খ, ফেব্রুুমাচ ) প: ৮২৫-- 

৮৩৭) ( বাট" জংঙ্ক এর 'ব্রাইটার 

দ্যান থাউস্যান্ডস সানসর উপর 

আলোচন! ) 

০২৯৬ গ্রন্থকার পদ্ধতি 

শান্তি লাহিড়ী 

পেশা হিসেবে বাংলা সাহিত্য 

(সমকালীন । ৯ব, ১২সং 3 ১৩৬৮ 
বাং; চে; প- ৭৮৭--৭৮৯) 

০৫১৯১১৪৪ বাংল! পত্র-পত্রিক৷ 

অমর দত্ত 

জ্ঞানাম্বেষণ (অনুশীলন । ২ব, 

১সং); ১৩৬৮ বাং, আশ্বিন; 

প্ ৮৯--৯৩ ) 

শিবনাথ রায় 

ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র জ্ঞান 

শ্বেষণ”এর জন্মকথা ( বসংধারা। 

&ব, ২খ, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চে; 

প: ৬৪৩--৬৪৭ ) 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

'বালক' (প্রবন্ধ পত্রিকা । হব, 

১১সং) ১৩৬৮ বাং, ফা) প্ 

২৪--৩৯) | | 

০৭১৫৪১৪ বাংলাদেশ--সংবাদ পত্র 

সজনীকাম্ত দাস 

বাংলার মবজাগরণের - প্রত্যুষ 

“সব্ধ্যা" ( বিশ্বভারতী পত্রিকা । 

১৮ব, ২সং ১ ১৩৬৮ বাং) কা--পপা; 

প্ ১৯৮--১৯৯) 
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১০০ দর্শন ও মনস্তত্ব 
১০০ £ ৫০০ দর্শন ও বিজ্ঞান 

সতীশচণ্দ চট্রোপাধ্যার 

দর্শন ও বিজ্ঞান (দর্শন । ১৪ব, ৩ 

সং; ১৩৬৭ বাং কা; প্ ১-১০) 

১১৩ সং্টিতত্ত 

অমল দাশগুপ্ত 

একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে সন্টির 

বিবরণ (বিজ্ঞান প্রসঙ্গ ) (পরিচয় । 

৩১ব, ৮সং7। ১৩৬৮ বাং, ফা) 

পু ৮৬৩--৮৫৯ ) 

১৩০ মনস্তত্ত 

অসীম নন্দী 

নিজের দিকে নজর রাখুন (অমৃত । 
১ব. ৪খ, ৫* সং; ১৩৬৯ বাং, বে; 
প্ ৯৪১--৯৪২ ) 

তরুণচন্দ্র সিংহ 

সুখ দুঃখ ও বাস্তব (২) (চিত্ত। 
৩ব, ৩ সং; ১৩৬৮ বাং কা--পো 3 
প্ ১১৯--১২৩ ) 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

মনের কথা (২) (মানব মন ॥ ১খ, 
১ সং) ১৯৬২, জানৃ- মা) 
প্ ৪৯--৫০) 

১৩১৩ মানসিক স্বাস্থ্য 

অদিতশংকর ভাদনড়ী 

,মানসিক--শ্বাষ্থ্যের গোড়ার কথ 

(চিত্ত । ৩ব,৩ সং; ১৩৬৮ বাং) 

কা--পোৌঁঃ প্ ৯৯--১০৩) 

১৩২১ মানসিক অস:স্থতা 

পাভলভ, আই. পি. 

শিজ্পধমাঁ ও চিন্তাধমী আস্তিক 

সম্পকে ; পরিতোষ গুপ্ত অনুদিত 

« €(শ্নানঘ মন । ১৭, ১সং) ১৯৬২, 

জান মাচ প: ৪৬-৪৮ ) 

মনোবিদ, ছদ্ম 

_ মনরোগের কারণ নিম (মানব 
মন। ১খ, » সং; ১৯৬২, জান্-- 

মার্চ ; প- ২১--২৪) 

১৩৬৭ শিশু? মনস্তত্তৰ 

গোপী বল্লভ 

সমাজ.মন (চিত্ত । ৩ব, ৩ সং; 

১৩৬৮ বাগ কা-পোঁ; প:১১৬- 

১১৮) 

১৩৬৭৩ শিশ; মনস্ততুব- ব্যক্তিত্ব 

সন্ধ্যা ভট্টাচাযণ 

শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থ্য 

(চিত্ত । ৩ব,৩ সং; ১৩৬৮ বাং, 

কা--পো; প্ ১১৩--১১৬ ) 

১৩৬৭৭ শিশু মনস্তত্তব--যৌন জিজ্ঞাসা 

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শিশুদের যৌন শিক্ষা (বসুমতী | 

৪০ ব, $ সঙ) ১৩৬৮ বাং, ফা 

পূ ৯৬৮) 

শরদিম্দ; বন্দ্যোপাধ্যায় 

শিশুর যৌন কৌতূহল ও তার 

গুরুত্ব (চিত্ত । ৩ ব, ৩ সং ১৩৬৮ 

বাং কা--পো ; প্ ১০৪--১১২) 

১৫২৭৩ প্রতঃক্ষণ ও মনোযোগ 

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

আমর! ভুলে যাই কেন (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান । ১৫ ব, ৩ সং; ১৯৬২ খ., 

মাচ” ; প্ ১৫১--১৫৫ ) 

১৪৩৭ চেতন মন 

মতিলাল ম:খোপাধ্যায় 

সাধারণ দূষ্ঠিতে চেতন মনের চিত্র 

(দশখন 1 ১৪ব,৩ সং) ১৩৬৭ 

বাং কা? পু ১১১৬) 



১৩৬৯] 
১৫৭ প্রক্ষোভ 

ইয়াকবসন, দোসেন্ড, পে, এম, 

প্রক্ষোভ ; অরুণ চক্রবর্তী অনুদিত 
(মানব মন। ১খ,১ সং; ১৯৬২ 

খং, জানু--মা৮; প-৪০-৪৫) 

১৫৮৪২৩ পরাবত” (রিফ্রেস) 

ধীরেন্দ্রনাথ গঞ্গোপাধ্যায় 

পাভলভ পরিচিতি ঃ রিফ্রেকা বা 

পরাবত*( মানব মন। ১খ, ১ সং) 

১৯৬২ খং, জান-মাচ) পূ ৯ 

১৪) 

১৬২ সমাথতা £ লক্ষণ বাক্য 

শিবপদ চক্রবর্তী 

সমাথ্থতা ও লক্ষণবাকা (দর্শন। 

১৪ ব, ৩ সং) ১৩৬৭ বাং) কা; পু 

৩১--৪২ ) 

১৮১৪ ভারতীয় দর্শন 

অভেদানন্দ, স্বামী 

ম-ত্যুরহস্য (২৩) (বিশববাণী। ২৪ ব, 

২ সং) ১৩৬৮ বাং, চৈ; পু 

৬১--৬৪ ) 

১৮১৪ ভারতীয় দশন--ভাববাদ 

দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যয় 

উপনিষদের দন £ ভাববাদ (২) 

,(চতুদ্তকোণ । ১ ব; ১৩৬৮ বাং, মা) 

প্ ৫৭১--৫৮৩ ) 

১৮১৪ ভারতীয় দর্শন---স্বামী 

বিবেকানন্দ 

শাদ্তলাল মুখোপাধ্যায় 

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ ও রম্দ্র 

দর্শনের ভূমিকা (রাষ্ট্র । ১ব, 
৩ মং; ১৩৬৮ বাং) ক।-পো +প্ 

১৫৪--১৫৭ ) 

বাংল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্থন্ট ৪১ 

১৮১৪৫ ভারতীয় দর্শন--শ্রী অরবিন্দ 

অনিলবরণ রায় 

এঁকোর প্রতিষ্ঠা (শৃম্বতু। ৯ব, 

৫ম স';) ১৩৬৮ বাং, ভা; প্ ১৩৯-- 
১৪২) 

যতীন্দ্রনাথ দাশ 

আগুণের পরশমণি (শখ্বন্তু। 

৯ব, ৫৪ সং; ১৩৬৮ বাত, ভা? পু 
€ 

১৩৭--১৩৮ ) 
শ্রীঅরবিন্দ 

অতি মানসের চিন্তা ও জ্ঞান) 
পশুপতি ভদ্রাচা অনুদিত 

€শন্ব্তু। ৯ব& সং; ১৩৬৮ 

বাং, ভা; পৃ ১৩১--১৩৬ ) 

শ্রীম। 

নিরন্তর বেড়ে ওঠো; শাদ্তিরঞ্জন 

বসু অন:দিত শহ্বন্তু। ৯ব, 

& সং) ১৩৫৮ বাং, ভা; প্ ১৯২৬-- 

১৩০ ) 

১৯২ ব্রিটিশ দশন- মুর, 

জজ“ এডওয়ার্ড 

সুধীরকুমার নন্দী 

দার্শনিক মূরের মূল্য ধারণা 

(দর্শন | ১৪ ব,৩ সং) ১৩৬৭ বাং 
কা; প্. ২৫৩০) 

১৯২ বটিশ দশ“ন-_-রাসেল, ব্লাটণণ্ড 

অলক মজুমদার ৃ 

রাসেলীয় বিশ্লেষণ (চিন্ত। ওব, 

৩ সং$ঃ ১৩৬৮ বাং, কা-পো ) প্ 

১২৪--১২৬ ) 

১৯৩ জামান দশন--নীংসে 

মলয় রায়চৌধুরী 

ভালবাসা সম্পকে" উনি ( ভারত" 

বষণ। ৪৯ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং 
চে? পূ: ৪৩২-৮৪৩৪ ১ 



৪২ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

২০০ ধম' ২৯৪:৫৫৪ বৈষব ধর্ম 

২৯৫ ধর্ম ও বিজ্ঞান ০১ 
্ীশ্রীগৌরসংম্দর ও ভাবসাধনা 

অরুণচম্দ্র গুহ 
্গাজ্ঞান ও বিজ্ঞান (বস.মতী । 
৪০ব, ২খ,"&সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; 

প্ ১০৯--১০১২) 

আইনন্টাইন, আলবাট' 
বিজ্ঞান ও ধর্ম; শৈলেশকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত (পূবপত্র । 

২ব, ২সং; ১৩৬৮ বাত আম্িব--অ; 

প্ ১০৩--১১২) 

শঞঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মগ্গালময় ও অমঙ্গল (দশন। 

১৪ব, ৩সং) ১৩৬৭ বাং কা; 

প্ ১৬--২৪) 

২৯৪'১ বৈদিক ধম" 

মুরেশচম্দ নদ্দী 

বৈদিক শ্রদ্ধা (ক্র) (বসমতী। 
। ৪ণ্ব, ২খ, ঞ&সং; ১৩৬৮ বাং, 
ফা; প্ ৯৩৯--৯৪২) 

২৯৪" হিন্দ? ধম" 

সুধা সেন 

শ্রামন্মহাপ্রভু-কত শিক্ষার্টকের 
নূপায়ণ (উদ্বোধন । ৬৪ব, ৩সং 

১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ১৫৩--১৫৯) 

২৯৪'৫৫২ ব্রাক্ম ধম" 

ফালোঁ, পিয়ের 

বরঙ্মাবান্ধব উপাধ্যায় ১ ১৮৬১-১৯০৭ 

(বিশ্বভারতী পত্রিকা । ১৮ব, 

সং £ ১৩৬৮ বাং কা.পৌ। প্ 

১৮৪---৯৯৩ ) 

(অমৃত । ১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং 

চৈ। প; ৫৭১--৫৭২) 

২৯৪৫৯২ ভগবদগীতা--হিন্দ? ধম গ্রন্থ 

বিবেকানন্দ, স্বামী 

গীত1-- প্রথম বক্তৃতা (উদ্বোধন । 

৬৪ব, ৩সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ $ পূ 

১২১--১২৯) 

২৯৪'৫৯২ রামায়ন--হিন্দু ধমগ্রম্থ 

প্ররাজিক। মহুক্তিপ্রান। 

রামায়ণ--প্রস্গ £ সীতাহরণ 

(উদ্বোধন । ৬৪ব, ৩সং) ১৩৬৮ বাং, 

চৈ; প- ১৪৯--১৫২ ) 

৩০০ সমাজ বিজ্ঞান 

৩০১০১ সমাজতত্ত--ততত3 ও দশন 

ন.পেন গোস্বামী 

পদ্ধতি প্রস্গ ও গন চাইল:ড 

চেতুজ্কোণ । ১ব; ১৩৬৮ বাং, মা; 

প. &৬৪৩--৫৭০ ) 

৩০১১৫৪ জনমত 

' অশোককুমার ম,খোপাধাায় 
জনমত ও গণতন্ত্র (রাজ ॥ ১ব, 

৩সং; ১৩৬৮ বাং, কা-পো; 

প্ ১৪৩--১৪৮ ) 

৩০১২ সংস্কৃতি 

ধীরেন মুখোপাধ্যায় 

আমাদের সংস্কৃতির পটভূষি (সমাজ 

সংস্কৃতি ) (কালপুরুষ । ১ব, 
সং; ১৩৬৮ বাং ফা; প; 

৬৯৩-৭৬৩) 



১৩৬৯ ] 

৩০১৩২ জন সংখ্যা 

হাক্সলি, জুলিয়ান 

জন বৃদ্ধি (চিকিৎসা জগত । ৩৩ব, 

৬সং; ১৩৬৮ বাং, চে। প. ২৫২-২৫৪) 

৩০১৪২ বিবাহ ও সমাজ 

সুধাংশু চৌধুরী 

বিবাহ ও সমাজ (বসৃমতী। ৪০ব, 

২থ, &সং 3 ১৩৬৮ বাং, ফা ।প 
৯৮০---৯৮৩) 

৩০৯২ অথনৈতিক পরিকন্পন। 

বনমালী দে এবং অরুণকূমার সান্যাল 
অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও আঞ্চলিক 

অসমত (আথি“ক প্রসগ্গ । ১১ব, 

১সং) ১৩৬৮ বাং, ফা; প &৫-_৬২) 

৩০৯'২৩০৯৫৪ ভারত-অথ-নৈতিক 

পরিকজ্পনা 

অমরনাথ দত্ত 

অথনৈতিক উন্নতির ধারা ও ভার- 

তীয় পরিকজ্পনা (আরি“ক প্রসঙ্গ । 

১১ব, ১সং) ১৩৬৮ বাং, ফা; 
প্ ১৫---১৬) 

অলক ঘোষ 

জনশাসন ও অথনৈতিক উদ্নয়ন 

পরিকঙ্পনা (আথিকি প্রসগ্গ। 

১১ব, ১সং ১৩৬৮ বাং, ফা; পূ 
১৩--১৬) 

অশোক রদ 

আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষাং 

(পরিচয় । ৩১ব, ৮স) ১৩৬৮ বাত 
ফা; পু ৭৯৬--7৮০৩) 

প্রিয়তোষ মেত্রেয় 

আমাদের শ্বয়ং--প্রস্ অথনীতির 

ভিডি (আথি“ক প্রসঙ্গ । ১১ব, 

১সং; ১৩৬৮ বাং ফা) প্ ২৬-২৯) 

বাংল! পঞ্জপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘন্ট ৪৩ 

৩৯২৬০১৫৪১৪২ কলিকাতা--নগর 
পরিকঙ্পনা 

জ্ঞানবিকাশ মৈত্র 

বৃহত্তর কলিকাতার কয়েকটি সমস্যা 

(অনুশীলন । ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং 

আম্ব; পু ১৪--১০৫) 

৩১২১৫৪১৪২ [১] কলিকাতা --জন্ম ও 

জন্মহার 

আদিত্যপ্রসাদ সেনগন্ত 

নমুনা তদন্ত ও কলিকাতায় জন্ম- 

হারের অথনৈতিক গতর (আথিক 

প্রসঙগ । ১১ব, ১সত ১৩৬৮ বাং, 

ফা; প: ৪২--৪৪) 

৩২০১০৯১৫৪০১ ভাবরত--রাজ্ উৎপত্তি 

সম্পকি'তি মতবাদ 

নরেন ভট্টাচা 

রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রাচীন 

ভারতীয় ধারণা £ বৌদ্ধযুগ রোম্টী ৷ 

১ব, ৩সং ১৩৬৮ বাং, কা-্পো ; 

প্. ১৮৮-৮১৬১) 

৩২০১৫৮০১৯৫৪ ভারত-জাতীয় সংহতি 

পুরুষোত্তম গনেশ মবলংকর 

রাম্ট্রনৈতিক এক্য ও গণতন্ত্র (বেতার 

জগৎ। ৩৩ব, এসং; ১৯৬২ খ, 

চৈ; প্: ২৬১-২৬২) 

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় | 

পরিক্পনা ও জাতীয় সংহতি 

আর্থিক প্রসঙ্গ । ১১ব, ১সং। 

১৩৬৮ বাং, ফা ; প্ ৬৩--৬৩) 

৩২৪৫৪ ভারত--নিবণচন 

অতীম্দ্র মজমদার 
নিবণচনের প্রচার কৌশল ( অম.ত। 

১ব, ৪খ, ৪৭ সং; ১৩৬৮ ব্যাং চৈ? 

প্ ৬৮৭--%৯০ ) 



88. ্রন্থাগার 

পুণ“চন্দ্ু চক্রবর্তী 

নিবণচন ও উন্নয়ন (€(আঘথিক 

প্রসঙ্গ ॥ ১১ব, ১নং 7 ১৩৬৮ বাং, 

ফা; প্ ৫২--6৫৫) 

বরুণ দত্ত 

নিবণচনের খতিয়ান (বিংশ শতাব্দী। 

৬ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, ফা) পু 

১২২৮--১২৩০ ) 

--নিবাচনের খতিয়ান (ক্র) (বিংশ 

শতাব্দী । ৬ব, ১০সং$ ১৩৬৮ বাং 

চৈ) প্ ১৪১৫--১৪১৭ ) 

সুদিন ভট্টাচাষ 

নিবণচনের পরে (আথিক প্রমঙ্গ । 

১১ব, ১নং) ১৩৬৮ বাং ফা, প্ 

৪৮--৫১ ) 

৩২৪'৫৪১৪২ বাংলা দেশ--নিবণচন 

অমিতাভ দাশগুপ্ত 

তৃতীয় রায় (২) (দেশ । ২৯ব, 

২০সং; ১৩৬৮ বাং চৈ; পূ ৬০২-- 

৬০৮ ) 

তৃতীয় রায় (৩) €দেশ। ২৯ব, 

২১সং ১ ১৩৬৮ বাং, চৈ + পৃ ৭০৯-- 

৭১৬) 

৩২৬০৯৫৪৭১ ভারত--দাসপ্রথা 

মনোরঞ্জন রায় 

প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা (অনু- 

শীলন। ২ব, ১নং; ১৩৬৮ বাং, 

আশহ্রিব; প্ ৩১--৩৬ ) 

৩২৭৭৩ আমেরিক! যুজ্রাষ্-_ 

পররাম্ট্রনীতি 

ছবারম্যান, লিও এবং সইজি, পল, এম. 

মাকিণ পররাঙ্নীতি (৩) ( আম্ত- 

জাঁতিক। ৬ব, ১১০ সং) ১৯৬২ 

খ, ফেব্রু-মাচ? পু ৮*৫-৮১৫ 

[ বৈশাখ 

৩২৯'১৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন-- 
রাজনৈতিক দল 

প্রবোধচন্দ্র পাল 

আন্তজাতিক রাজনীতি £ রুশ 

কমিউনিষ্ট পাটির দ্বাবিংশ কংগ্রেস 

(রাম্্র। ১ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং, 
কা--পোৌঁ; পং ১৬২--১৬৬ ) 

৩৩০১ অর্থনীতি--দশশন ও তত্র 

তারক মজুমদার 

“গুণক ও বেগবর্ধক"'নীতির কার্য- 

ক্রম ( আথিক প্রসঙ্গ | ১১ব, ১সং; 

১৩৬৮ বাং, ফা) প্ ৬৭--৬৯) 

৩৩০'১৫৬ এশিয়া ও আফিক।_ 

অর্থনৈতিক অবস্থা 

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত 

সমস্বাথের প্রেরণা ও এশিয়া 

আফিকার অর্থনৈতিক সম্মেলন 

(ভারতবষ । ৪৯ব, ২খ, ৪সং) 

১৩৬৮ বাং, চৈ; প্: ৪৩৪--৪৩৯ ) 

৩৩০*১৫৪ ভারত-_-অর্থনৈতিক অবস্থা 

ওয়াকিবহাল, ছদ্ম 

ভারত কোন পথে? (আথিক 

প্রসঙ্গ । ১১ব, ১সং) ১৩৬৮ বাং, 
। ফা পু ২) 

আথিক প্রসঙ্গ 

ভারতের আথিক চিত্র (আথিক 

প্রসত্গ। ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং) 
ফা) প₹ ৯--১২) 

৩৩০৯১৫৪১৪০১ বাংলাদেশ-অথনৈতিক 
অবস্থা--প্রাচীন যৃগ 

সংকুগার মিত্র 

_ বাংলা অর্থনীতি বিকাশের ধারা ঃ 
গুপ্তগের পর (অনুশীলন । 

শব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, আম্বিঃ 
প্ ৩৭--৪৩ ) 



৬৬৪৪1] 

৩৩০'১৫৪৬ জনও কাম্মীর-- 

অর্থনৈতিক অবস্থ' 
করণ সিং ' 

জম্ম ও কাম্মীরের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতি (বেতার জগং। ৩৩ব, 

৭সং) ১৩৬৮ বাং, চৈ ॥ প: ২৭১-- 
২৭২) ৃ 

৩৩১*০৯৭২৯৭ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপব্জ 

| «. - শ্রামিক সমস্যা 

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

উনবিংশ শতকে বৃটিশ পশ্চিম 

ভারতীয় দ্বীপপ-ঞ্জ ও বৃটিশ 
'. গারেনাতে শ্রমিক সমস্য হেতিহাস। 

১০ব, ১-২সং; ১৩৬৬ বাত, ভা--মা) 

প্ ৩৪-৮৫৪ ) 

৩৩৩০৯৫৪১৪২১] স:ন্দরবন--ভূমি 
ব্যবস্থা 

নীতীশ সেনগুপ্ত 

সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থার এতি- 

হাসিক ভূমিকা (ইতিহাস । ১০ব, 

১-২সং; ১৩৬৬ বাং ভা-মা, 

পু ৬৪--৭২ ) 

৩৩৫ . অথনৈতিক মতবাদ 

নিলয় মজংমদার 

কল্যাণত্রতী রাষ্ট্র ( আথিক প্রসঙ্গ । 

১১ব, ১সং) ১৩৬৮ বাং, ফাও পু 

১৭--২৪) 

৩৩৪ মাক্সবাদ 

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত 

মাক্সবাদ ও সংস্কৃতি (অনশীলন। 

২ব, ১সং) ১৩৬৮ বাং, আম্বি; 
পু ৯৯৬) 

৩৩৬"২০৯৫৪ ভারত--কর ব্যবস্থা 
সুনীল মুখোপাধ্যায় 

তারতের কর ব্যবস্থ। (রাষ্টী। ১ব, 

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘ্ট ৪৫ 

৩সং; ১৩৬৮ বাং কা--পোঁ। পু 

১৩৩--১৩৮ ) 

৩৩৬'৩৯ ভারত-_সরকারী আয় ব্যয় 
অচিন্ত্যকুমার রায় 

কেন্দ্রীয় সাহাযা দান (018065-10 

410) প্রসঙ্গে (আথিক প্রসঙ্গ । 

১১ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং চে 

প্ ৮৯--৯৩ ) 

৩৩৬৫৪ ভারত--লোক-অরথ 

অচল বন্দ্যোপাধায় 

তৃতীর অঞ্থ কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ 

(আথিক প্রসগ্গ। ১১ব, ২সং) 

১৩৬৮ বাং, চৈ; প ১০৫--১০৬) 

৩৩৬'৫৪ ভারত--লোক অথ-বাজেট 

অতুল সুর 

কেন্দ্রীয় কঁচা বাজেট €(আঘথিক 

প্রপঙগ । ১১ব, ১সং$ ১৩৬৮ বাং 

ফা; প্ ৬--৭) 

আঘিক প্রসঙ্গ 

১৯৬১-৬৩ সালের বাজেট (আঘথিক 

প্রসঙগ। ১১ব, ১সং 7) ১৩৬৮ বাং 

ফা; পূ. ৭১--৭৬) 

৩৩৭'৩০৯৫৪ ভারত--আমদানী নীতি . 

আদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত 

কেন্দ্রীয় সরকারের নয়৷ আমদানী 

নীতি ও মুদালিয়ার কমিটির 

সুপারিশ ( আথিক প্রসঙ্গ ॥। ১১ব, 

২সং$ ১৩৬৮ বাং চে; পৃ ১২১-- 

১২৪ ) 

৩৩৮০৯৫৪ ভারত--শিজ্প 
আথিক প্রসঙ্গ 

১৯৬১ সালে শিল্প অগ্রগতি 
(আথিক প্রসঙ্গ । ১১ব, ইসংঃ 
১৩৬৮ বা, চৈ ১ গং ১৩৩-৮১৩$) 



৪৬ গ্রন্থাগার 

৩৩৮'১২৪৭ সোভিয়েত রাশিয়া 

কৃষি নীতি 

বি. শমণ 

সোভিয়েত দেশের নতন কৃষিনীতি 

€আঘথিক প্রসঙ্গ । ১১ব, সং; 

১৩৬৮ বাং, চে; প্ ১২৫--১২৮ ) 

৩৩৮১৭ খাদ্য উৎপাদন 

আথিক প্রসঙ্গ 

১৯৬০-৬১ সালে খাদ্য উৎপাদন 

( আথিক প্রসঙ্গ। ১১ব, ২সং) 

১৩৬৮ বাং, চে $ প: ১৩৫--১৩৬ ) 

৩৩৮১৯ ধান-চাউল উৎপাদন 

ইন্দৃভূষণ চট্টোপাধ্যায় 

পৃথিবীর ধান-চালের উৎপাদন £ 

জাপানের কথা (ক্র) ( বসহম্ধরা ৷ 

১৪ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, পো) 

পু ৩৬২-৩৬৬) 

৩৩৮'৭৪০৯৫৪ ভারত-রায়ীয় বাবসা 

ওয়াকিবহাল, ছচ্ম 

ভারতে রাহ্রীয় ব্যবসা ( আথিক 

প্রসঙ্গ । ১১ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং, 

চৈ) প- ১১৫--১২৭) 

৩৪১ আন্তজখতিক আইন 

নগেন্দ্র সিং 
পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তজণতিক 

আইন (বেতার জগৎ। ৩৩ব, 

৮সং$ ১৯৬২ খ;, চে; প্ ৩০৫-- 

৩০৬) 

নাহলিক, স্তানিসল এড ওয়া 

পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তজণতিক 

আইন (ক্র) (আম্তর্জাতিক। উব, 
* ৯১০ সং) ১৯৬২ খু, ফেুমা ; 

পূ; ৮১৬--৮২৪ ) 

| বৈশাখ 

৩৪১'৯৮৭ মাকিণ রাশী সঙ্ঘ 

অশোক রায় 

_ মাকিণ রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও কিউব ( আম্ত- 
জণতিক । ৬ব, ৯-১* সং) ১৯৬২ 

খু, ফেব্রু-মাচ) পং ৭৯৫৮৪ ) 

৩৪১৬৭ নিরস্ত্রীকরণ 

কল্যাণ দত্ত 

নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন £ জেনেভা 

( আন্তর্জাতিক । ৬ব, ৯-১ সং 

১৯৬২ খ. ফেব্রুু-মার্ড ) প: ৭৮৬ 

৭৯৪ ; 

মুকুল রায়চৌধরী 

নিরস্ত্রীকরণ প্রসঙ্গে ( বিংশ 

শতাব্দী । ৬ব, ৯সং, ১৩৬৮ বাং, 

ফ1; পু ১২৯৫--১২৯৯ ) 

রঘুবীর চক্রবতী 

নিরস্ত্রীকরণ সমস] (রাষ্ট্র । ১ব, 

৩সং 3) ১৩৬৮ বাং, ক1-পো । পূ 

১৩৯---১৪২ ) 

৩৪২৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন--সংবিধান 

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় 

সোভিয়েত সংবিধান নিবাচন 

(বিংশ শতান্দী। ৬ব, ১সং) 

১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ১৪১১-৮১৪১৩) 

৩৪৭৪ চ]জি আইন 

মণীন্দ্রকুমার মজ:মদার 

চুক্তি আইন £ ১১শ পরিচ্ছেদ 

চুক্তির উম্মোচন (২) (আথিক 

প্রসঙ্গ । ১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, 

ফা। প্ ৩১--৩৮ ) 

--চনক্তি আইন £$ চুঞজজি ভঞ্চের 
প্রতিকার ( আধিক প্রসঙ্গ । ১১ব, 
সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ১০৭৮ 
১১৩ ) 



১৩৬৯ | 

৩৬৪৯৭৩ আমেরিকা যুজরাষ্ট-- 

অপরাধতনতৰ 
ধি*বনাথ মুখোপাধ্যায় 

ওয়েম্টনার প্রসঙ্গ (অমৃত । ১ব, 

৪৮সং$ ১৩৬৮ বাং, চৈ) পূ 
৭৫৮---৭৬০ ) 

৩৭*'১৯৯৫৪ শিক্ষা--রবীম্দ্রুনাথ ঠাকুর 
_-মতবাদ 

দৃগেশিচগ্দু বন্দ্যাপাধ্যায় 
শিক্ষণ চিন্তায় রবীন্দ্ুনাথ (ভার়ত- 

বধ । ৪৯ব, ২খ, ৪সং$। ১৩৬৮ 

বাং চৈ; প₹ ৪*৭-৪১১) 

৩৭০'১০৯৫৪ শিক্ষা-শ্লীঅরবিন্দ-- 
মতবাদ 

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 

শ্ীঅরবিশ্দের শিক্ষা (শিক্ষা ও 

মনোবিজ্ঞান) শিক্ষক ।॥ ১৫ব, ১সং। 

৯৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ৫২৪--৫২৮ ) 

৩৭০"৯৫৪০২ ভারত--শিক্ষা-_মধ্যবৃগ 

মোহিতকুমার সেন 
মুসলমান র্লাজদত্বে ভারতের শিক্ষা 

ব্যবস্থা (দেশ বিদেশের শিক্ষা ) 

(শিক্ষক । ১৫ব, ৯সং ১ ১৩৬৮ বাং, 
চৈ) পৃ ৫৫১--৫৫৩, ৫৫৫) 

৩৭০'৯৭৩ আমেরিকা যুজরাম্টা--শিক্ষা 

প্রমোদরঞজন সেনগুপ্ত 

আমেরিকা যুজরাচ্টে শিক্ষা 

ব্যবস্থায় ফ্য়েডবাদ ও প্রয়োগবাদ 

(মানব মন। ১খ,১সং; ১৯৬২ 
খ., জান্-মা” ; পৃ ১৫--২০ ) 

৩৭১৪২৬*৯৫৪ ভারত--বুনিয়াদী শিক্ষা 

অমলেশচন্দ্র দত্ত 

বুনিয়াদী শিক্ষ। (গিক্ষ। ও মনো- 

বিজ্ঞান) (শিক্ষক। ১৫ব, ৯সং; 

৯০৬৮ বাং, চে; প্ ৫৩৯--৫৩৩) 

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট 

৩৭১৫৪ বিদ্যালয় পরিচালন1--- 
শাস্তিবিধান 

ফণিভুষণ দস 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শাসন ও 

শাস্তির ব্যবঙ্থ' (পল্লীগুরুর সাহিত্য 

সাধনা ) (শিক্ষক । ১৫ব, ৯সং) 

১৩৬৮ বাত চৈ; প্ ৫৫৮--৫৫৯) 

৩৭৫৩৭ পাঠ্য তালিকা--শিক্ষ। 

বিফুপদ পান্ডা 

মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় “শিক্ষা'র 

থান (শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান) 

( শিক্ষক | ১৫ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং 

চৈ; প ৫৩৪-_-৫৩৫, &৪২ ) 

৩৭৯২৩ বাধ্যতামূলক শিক্ষা 

ম্যাথুর, জে. এন. 

বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রসারে এাটেন্- 

ডা"্স অফিসারদের ভূমিক (শিক্ষা 

ও মনোবিজ্ঞান ) (শিক্ষক । ১৫ব, 

৯সং; ১৩৬৮ বাং, চে; পু ৫২৯-- 

৫৩০, ৫৩৭ ) 
৩৮৫ রেলওয়ে পরিবহন 

বাইজাল, ডি. সি. 

সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে রেল- 

ওয়ের উচ্নয়ন €আধিক প্রসঙ্গ । 

১১ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং চৈ; পু 

১২৯---১৩১ ) * 

৩৯২৫ বিবাহ পদ্ধতি 

এম. আব্দুর রহমান 

বিবাহে বৈচিত্র্য (বসুমতী | ৪০, 
ইখ। সং) ১৩৬৮ বাং ফা) প. 

৯৮৪--৯৮৫ ) 
৩১২৫০১৯১৫৪৬ জম্ম ও কাম্মীর-- 

বিবাহ পদ্ধতি 

অংশুরঞ্জন সেন পু 

কাণ্মীয়ী,পরিণয় ( বসুধারা । এব, 



৪৮ গ্রন্থাগার 

২খ, ৬সং$ ১৩৬৮ বাং চৈ) পৃ 

৬৯৬--৭০০ ) 

৩৯৪'২০৯৫৪ ভারত-_-দোল উৎসব 

অমিতা রায় 

হোলী উৎসবের গোড়ার কথা 

(দেশ। ২৯ব, ২১সং$ ১৩৬৮ বাং 

চৈ; প- ৭০১--৭০৪) 

বীরে*বর বন্দোপাধ্যায় 

দোলযাত্রা ও সেকালের লেখক 

( অমৃত । ১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাত) 

চৈ; প: ৫৯৫) 

৩১৭ জিপসি 

রবীন্দ্র মজঃমদার 

একটি আন্তজাতিক গোহ্গীর কথা 

(অনুশীলন । ২ব, ১সং; ১৩৬৮ 

বাং আশ্ব £ প্ ১১১--১১৫) 

৩১৮২ বূপকথা 

সুরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

কিম্বদন্তীর মাছ (অমৃত। ১ব, 

৪৮সং ; ১৩৬৮ বাং,চে ১ প্ ৭৭০-- 

56২) 

৪০০ ভাষাতস্ত 

৪১৭ লিপিমাল! 

সুবোধকুমার মজহমদার 

মরুসাগরের লিপিমালা (দেশ। 

২৯ব, ২২ সং) ১৩৬৮ বাং ঠচ) 
প্ ৮২১--৮২৪) 

৪৯১২০৭০৯৫১৬ সংস্কৃত ভাষা--শিক্ষা ও 

চচণ--তিত্বত 
নিম্মলচণ্দ্র সিং 

বরফের দেশে সংস্কৃত 55৭ 

(ইতিহাস । ১৯*ব, ১৩২ সং) 
৯৩৬৬ বাং, ভা--ম1) প্ ১৯) 

[ বৈশাখ 

৪৯১২৫ সংক্কৃত ব্যাকরণ 

মানস মুখোপাধ্যায় 

কারক সম্বন্ধে পাণিনীর ধারণা 
(ভারতবষ। ৪৯ব, ২খ, ৪ সং) 

১৩৬৮ বাং, চে 3 প- ৪১৮--৪১৯) 

৪৯১৪ ভারতীয় ভাষা 

বাসুদেব চট্েপাধ্যায় 

ভারতের ভাষা সমস প্রসঙ্গে 

(রাজ্ট্র। ১ব,৩ সং) ১৩৬৮ বাং, 

কা. পো; প- ১৪৯--১৫৩ ) 

৪৯১'৪৩০৯ হিন্দী ভাষা-_ইতিহাস 

বিষূপদ ভট্রাচায 

হিন্দী ভাষার কথা (ক্র) (সাহিত্য- 

পরিষৎ পত্রিকা। ৬৬ব, ২সং) 

১৩৬৬ বাং) প: ৭৯--৯২) 

৪৯১-৪৪০২৬৫৪১৪২ বাংলা ভাষা--আইন 

-পশ্চিমবঙ্গ 

রণেন মুখোপাধ্যায় 

ভাবতে আইন প্রণয়ন ঃ রাজ্য ভাষা 

আইন প্রসঙ্গে (রাষ্ট্র । ১ব, ৩ সং 

১৩৬৮ বাং কা--পৌ ; প্ ১৬৭-- 

১৬৯) 

৪৯১৪৪০৯৫৪১৫ বাংলা ভাষা--ব্রিপ;র। 

দ্বজেম্দ্রচন্দ্র দত্ত 

রাজগি ত্রিপুরার সরকারী বাংল। 

(দেশ। ২৯ব, ২২ সংঃ ১৩৬৮ 

বাং চে; প্ ৮০১-+৮১০) 

৪৯১'৪৪২ বাংলা ভাষা--শব্দতত্তৰ 

ভপেন্দ্রন্দ্র লাহিড়ী 0) 

বাংলা ভাষায় নব শব্দ-যোজন।! 

(বসদধারা। ৫ব, ৪সং ১১৩৬৮ 

বাং, মা) প্ ৪৭৩--৪৭৫ ) 



১৩৬৯ | 

৫০০ বিজ্ঞান 
&০৭২০৯৫৪ ভারত---বিজ্ঞান-গবেষণা 

আলোককুমার খাস্তগীর ্ 
ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যিক 

অগ্রগতিতে জাতীয় গবেষণাগার- 

গুলির দান (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

১৫ব, ২ সং ১৯৬২ খু ফেব্রু) 

পৃ ১৯৭--১০৮ ) 

৫১০ গণিতশাকত্র 

রমেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

গণিতের প্রকৃতি (জ্ঞান ও বিত্ঞান । 

১৫ব, ২ লং; ১৯৬২ খ, ফেব্রু 

প ১--৬৯) 

৫২০ জ্যোতিি'জ্ঞান 

মতত্যুজয়প্রসাদ গুহ 

আকাশ-পুলিস আর ক্ষুদে 

আসামী (বসুধারা। &ব, ৪ সং) 

১৩৬৮ বাং, মা; প্ ৪১৮--৪২০ ) 

৫২৩'১ বিশ্ব 

তরুণ চট্টোপাধ্যায় 

মানুষ ও মহাজগত ( অনশীলন। 

ইব, ১ সং) ১৩৬৮ বাং, আশ্বি। 

প- ১০৬--*১১০ ) 

৫২৩৪৭ ইউরেনাস (গ্রহ) 

মততুঞ্জয়প্রসাদ গুহ 

ইউরেনাস (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

১৫ব, ৩ সং) ১৯৬২ খু, মাচ) 

প- ১৭১--১৭৩ ) 

৫&২৩'৪৮২ প্লুটো (গ্রহ) 

মতুঞ্জয়প্রসাদ গৃহ 

প্লুটো (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, 
*সং; ১৯৬২ খু, ফেব্এ$ পূ 

৯৯--১০১ ) 

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘণ্ট ৪৯ 

৫৩৫ আলোক বিজ্ঞান 

নারায়ণচম্্র ভট্টাচাষ 

আলোর স্বরূপ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান । 

৯৫ব, ৩ সং) ১৯৬২ খ, মাচ) 

প: ১৬২--১৬৬ ) 

৫৩৫২৪ আলোক বিজ্ঞান_বেগ ও 
পরিমাপ 

বিমলেন্দুনারায়ণ রায় 

আলোর গতিবেগ নিদ্ধণরন (জ্ঞান 

ও বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং ১ ১৯৬২ 

খ মাচ 7 পং ১৫১--১৫৫ ) 

৫৫৩০৯ খনিজ-_ইতিহাস 

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

খনিজ ও ধাতব পদাথের উৎপত্তি 

সম্পকে পঃরাকালের কয়েকটি 

ধারণা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, 

২সং) ১৯৬২ খু, ফেবু পু 

৮২--৮৩ ) 

৫৭২*৯৫৪ ভারত--উপজাতি 

সত্ন্দ্রনারায়ণ মজহমদার 
জাতীয় জীবনে উপজাতিদের স্থান 

(অনুশীলন । ২ব, ১সং; ১৩৬৮ 

বাং, আম্বব ; পৃ ৬১--৬৮) 

৯৫৭ কীট 

প্রণব রায় 
কীটের পট্টি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

১৫ব, ২সং; ১৯৬২ খু, ফেব্রু । 

প্ ৭৫--৭৬) 

৫৯৭৮ ভেক 

নলিনীকাম্ত চক্রবর্তী 

সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বাং (জ্ঞান 

ও বিজ্ঞান । ১৫ব, ২সং ১২ ১৯৬২ 

খং, ফেবু; $ প€ ৮০০৪৯). 



৫০ 

৫৯৮৯ পক্ষী 

মনোরঞ্জন চক্রবতী 

গেছে! পাখী (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

১৫ব, ৩সং; ১৯৬২ খু মাচ 

পূ ১৫৫--১৬১ ) 

৫৯৯: তিমিবগ 

মলয়জশীতলম, ছদ্ম 

তিমিঙ্গিল (বসুমতী । ৪০ব, ২খ, 

&সং। ১৩৬৮ বাং, ফা) প্ ১০৩০-- 
১০৩১) 

৬০০ ফলিত বিজ্ঞান 
৬০৭ কারিগরী শিক্ষা 

নবগোপাল দাস 

উৎপাদনশীলত1 বংদ্ধিতে কারিগরী 

শিক্ষার গুরুত্ব (আথিক প্রসঙ্গ । 

১১ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, ফা; পু 
৩৯--৪১) 

৬১২৪৪ থাইরয়েড গ্রন্থি 

অমিয়কুমার মজুমদার 

অমৃতরস (বিংশ শতাব্দী । ৬ব, 

৯সং$; ১৩৬৮ বাং ফা) পূ ১২২৫ 
১২২৭ ) 

৬১২৮২১ মস্তিঙ্ক 

ইয়ানোফস্কায়া, এম, 

মস্তিষ্কের অভান্তরে (মানব মন ॥ 

১খ, ১সং; ১৯৬২ খু, জানু-মণ্চ। 
পু ৩২৩৫) 

৬১৩'১৪৩ পরিবার পরিকঙ্পন! 

প্রভা মালহোত্র 

চিকিংসক এবং পরিবার পরিকচ পনা, 

ইংরাজী হইতে অনংদ্দিত ( চিকিৎসা 

জগৎ । ৩৩ব, &সং$ ১৩৬৮ বাং 
ফা) পু. ২৫২১২) 

ধলরাদ গঞ্মদার 

ভালিতের 'জনসমস) & তাহার 

গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

বৈজ্ঞানিক সমাধান। (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান । ১৫ব, ৩সং) ১৯৬২ 

খু মাচ) প্ ১৩৫--১৩৯ ) 

বি. এল, রায়না 

ভারতবষে জনসমসযা ও পরিবার 

নিয়ন্ত্রণ ( চিকিৎসা জগং। ৩৩ব, 

৬সং ; ১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ২৫৫--- 

২৫৯) 

৬১৪.৮৪ অগ্থিকাণ্ড -নিবণপণ 

অঙ্জিত সেন 

আগ্ন। আগুন! (অমৃত। 

১ব, ৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং) চৈঃ পূ 

৬০৪--৬০৬) 

৬১৬'৯২৩ করোনারী থ.মবোগিস রোগ 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

করোনারী থ মবোসিস ( চিকিৎসা 

জগৎ । শব, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, 

চৈ; প- ২২৫--২৩০) 

৬১৬২৩ ব্রগ্ুকাইটিস রোগ 

বসম্তকুমার ঘোষ 

পুরাতন ব্রংকাইটিসের চিকিৎসায় 

এন্টিবায়োটিক (চিকিৎসা জগৎ । 
৩৩ব, ৫&সং 3 ১৩৬৮ বাং ফা; পু 
১৮১--১৮৩) 

হরিগ্রসাদ রায় 

ব্রংকিয়েকটেসিস চিকিৎস। (চিকিৎসা 

জগৎ। ৩৩ব, &সং3 ১৩৬৮ বাং 
ফা) প্ ১৯১-৯৯৩ ) 

৬১৬৬১ ম[ত্রাধার রোগ 

বিনয় সিংহ 

প্রত্াব নালীর রোগে কেমোথেরাপি. 

জাত ওষধ (চিকিংসা জগৎ। 

৩৩ব, ৬সং) ১৩৬৮ বাং চৈঃ প্ 
*৩৯--২৩৩ ) ৃ 



১৬৬৯ ] 

৬১৬৮৫৯১৫৪ মানসিকরোগ চিকিৎসা 
ভারত 

ত্রিপুরাশৎ্কর সেন 

প্রাচীন ভারতে মনের চিকিংসার 

ধারা (অমৃত । ১ব, ৪খ, ৪৯সং ; 

১৩৬৮ বাং চে $ প্ ৮১১--৮১৩) 

৬১৬'৯১২ বসন্ত রোগ 

অমিয়কুমার মজ-মদার 

বসন্ত (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৫ব, 

২সং; ১৯৬২ খু, ফেরু 3 প্ ৯১-- 
৯৪) 

সেরেনকো, এলেকজাণ্ডার 

বিশ্ব হইতে বসম্ত রোগের উৎসাদন 
(চিকিৎসা জগৎ। ৩৩ব, ৬পং 
১৩৬৮ বাং চে; প- ২৪০) 

৬১৬৯২ জীবাণু ( ভাইরাস ) 

সন্তোষকুমার দাস 

জীব ও জীবাণু (মানব মন। ১খ, 
১সং; ১৯৬২ খ., জান্য_মাচ) 
প্ ৫১৫৩) 

৬১৬'৯৫১' যৌন রোগ 

বিনয় সিংহ 

যৌন রোগ চিকিংসায় কেমোথেরাপি 
(চিকিৎসা! জগং। ৩৩ব, ৫&সং) 
১৩৬৮ বাং, ফা) প্: ১৭৭--১৮০ ) 

৬১৬'৯৫৩ জনাতঙ্ক 

অমিয় গঙ্গোপাধ্যায় 

জনাতগ্ক (মানব মন। ১খ, ১সং) 
১১৬২ খং, জানু- মাচ; প্ ২৬ 
৩১) 

৬১৬৯৯ বক্ষণারোগ 

যক্ষারোগ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান । ১ব, 

৩সং 7) ১৯৬২ খ: মাচ) প্ ১৪২ 
"৮৮১৪৬ ) 

অমিয়নাথ মিত্র 
যক্ষণায় বয়পের প্রভাব (জ্ঞান ও 

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট &১. 

বিজ্ঞান। ১৫ব, ২সং ; ১৯৬২ খ., 

ফেব্রু; প₹৭০-৭১) 

৬১৬৯৯৮ কুঙ্ঠরোগ 

ক্ষেত্রনাথ ঘোষ 

কু্ঠরোগ চিকিৎসা (চিকিৎসা জগৎ । 

৩৩ব, &সং; ১৩৬৮ বাত ফা; প: 

১৯৭---১৯৮ ) 

৬১৭৭১২ অন্ধতা 

ইউ, সি. গুস্ত 

অন্ধত্ব নিবারণ (চিকিৎসা জগত । 

৩৩ব, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, চে) প 

২৩৪-_-২৩৭ ) 

সুরেশ সি. আহুজ। 

ভারতবষে অন্ধত্বের সমস্যা 

(চিকিৎসা জগং। ৩৩ব, ৬সং; 

১৩৬৮ বাং, চৈ ঃ প্ ২৩৮--২৩৯) 

৬১৮১২ শিশুরোগ 

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় 

শিশুদের শবাসযন্ত্রের তরুণ রোগ 

( চিকিৎসা জগৎ । ৩৩ব, ৫সং; 

১৩৬৮ বাং ফা; পৃ. ১৮৪ 

১৮৮) 

৬২১৩১ বিদ্যুৎ উৎপাদন 

অশোক দত্ত 

পরিক্পনা ও বিদ্যুৎ ( বিজ্ঞান 

প্রসঙ্গ ) (পরিচয় । ৩১ব, ৯সং। 

১৩৬৮ বাং, চে; পূ ৯৬০-- 

৯৬৭) 

৬২২৩৩০১৯১৫৪ ভারত-_কয়লাখনি 

আঘথিক প্রসৎ্গ 

ভারতের কয়লাখনি (আথিক 

প্রসঙ্গ । ১১ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং 
চৈ$ প্ ১৩২--১৩৩) 



৫৭ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

৬৩০'৯৫৪*১ ভারত--কৃষিবিজ্ঞান-_ ৬৩৫২১ আল চাষ 
প্রাচীনযূগ বসংন্ধরা 

বসং্ধরা ০ দেশী আলর বীজ ! বসহন্ধরা। 

প্রাচীন ভারতে কৃষিবিজ্ঞান ১৪ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং পোৌঁওঃ 

(বসুম্ধরা। ১৪ব, ৯সং;) ১৩৬৮ পূ ৩৮৩--৩৮৪ ) 
বাং পো । পু ৩৫৭--৩৫৮ ) ৬৩৬১৪০৯১৪৬৯ শকট-- পর্তুগাল 

৬৩৩৫৫ রেমি চাষ আরতি সেন 

বসৎস্ধরা পতুগালের শকট সংরক্ষণশালা 

রেমি আঁশের কথা (বসংন্ধরা । (দেশ। ২৯ব, ২৫সং ১৩৬৯ বাং, 

১৪ব, ৯সং) ১৩৬৮ বাং পো) বৈ প্ ১১৩০--১১৩২) 
প্ ৩৮৮--৩৯১) ৬৩৭'১৩৩ দুগ্ধ সংরক্ষণ 

৬৩৩৮৩০৯৫৪৮৩ কেরুল--লওকা চাষ শশধর বিশবাস 

বসুন্ধরা দুঞ্ধ--সংরক্ষণ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

কেরলে লঙকার চাষ ( বসহম্ধরা। ১৫ব, ২সং। ১৯৬২ খু, ফেব্রু, ; 

১৪ব, ৯সং; ১৩৬৮ বাং, পো পং ৭১৭৪) 
পূ ৩৭৯--৩৮২ ) ৬৪৬০১ ফ্যাসন 

৬৩৪ ফল উৎপাদন দিলীপ মালাকার 

শচীন সেন পোষাক বিলাসিনীদের স্বনরাজা 

লিচু, পেয়ারা ও পে'পে গাছের পারী (অমৃত । ১ব, ৪খ, ৪৭সং 
যত্ব (বসুন্ধরা । ১৪ব, ৯সং3 ১৩৬৮ বাং চৈ ; প্ ৬৮০--৬৮২ ) 
১৩৬৮ বাং পৌঁ ; প্ ৩৬৭--৩৭৪) ৬৪৬৪৮ গ্যাপ্রন তৈয়ারী 

৬৩৪৫ সুপারি চাষ সূচগ্দ্া দেবশদ্ম4 

বস*ন্ধরা ছোট ছেলেদের বিচিত্র এগ্যাপ্রন” 
সুপারির বীজ নিবণচন ও চারা (ভারতব্। 

তৈরি (বসুন্ধরা । ১৪ব, ৯সংঃ 
১৩৬৮বাং, চে $ প্ ৪৮১--৪৮২ ) 

৬৫১২৬ তথ্য যাত্ত্রীকরণ 
১৩৬৮বাং, পো । পু ৩৮৫--৩৮৭ ) 

৬৩৪৬১ নারিকেল চাষ 
তরুণ চট্রোপাধ বসুন্ধরা ণচ রর যায় ৃ্ 

ষ্ঠ 

নারিকেল গাছকে নবজীবন দান ৪৬ রি ব্লবিক রূপাঙ্তর 

(বসুন্ধরা । ১৪ব, ৯সত) ১৩৬৮ ১থ, ১স'; ১৯৬২ 

বাং পৌ ? প্ ৩৭৫ -৩৭৬) খ., জানব-মার্চ ) প্ ৩৬--৩৯) 
৬৩৪'৯৭৩৪ ইউক্যালিপট।স চাষ ৬৬৫৩৮ পেখ্রোলিয়াম 
বসুন্ধরা আবদুস সালাম মন্ডল 

ইউক্যালিপটাস ( বসুন্ধরা । ১৪ব, পেট্রেলিয়মের কথা (জ্ঞান ও 
৯সং; ১৩৬৮বাং, পো; প্ ৩৫৯- বিজ্ঞান। ১৫ব, ৩সং) ১৯৬২ খু, 
৩৬১) দার্চ । প্ ১৪৭--১৫ ) 



১৩৬৯ ] 

৬৬৮২ ্লিসারিন 
প্রকাশকুমার বি*বাস 

শ্লিসারিন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান। 

১৫ব, ২সং) ১৯৬২ খু, ফেব্রু 

প: ৭৭--৭৯ ) 

৬৭২'০৯১৫৪ ভারত-_ ইস্পাত শিপ 

রোরিসৎ। ও. 

ভিলাই চেতনা ( ভারতবর্ষ । ৪৯ব, 

২খ, ৪সং) ১৩৬৮ বাং, চৈ ও পু 

৪৬৫--৪৬৭ ) 

৬৭৩৪৫২ তাণম্রধাতু ওয়েজ্ডিং 

প্রিয়ন্রত দাশগংস্ত 

তাম্রধাতুর গলন-জাড়া অথবা 

কপার ওয়েজ্ডিং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান । 

১৫ব, ২সং) ১৯৬২ খু, ফেব্রু 

পূ. ৮৪--৯০ ) 

৭০০ শিল্পকল। £ আমোদ প্রমোদ ২ 

খেলাধুল। 

৭০০ শিহুপকলা 

অশোকনাথ ভট্টাচার্য 

রূপদক্ষ না শি্পী (সংত্রধার। 

২ব, ৪সং$ ১৩৬৮ বাং চৈও পু 

২৫৫--২৬৫ ) 

৭৯১ ললিতকলা--দর্শন ও তত্তৰ 

অনিল চক্রবর্তী 
শিক্প প্রতায় (পূবপত্র । হব, 
২সং); ১৩৬৮ বাং আহ্ব-অ) 

প- ১১৩--১২০ ) 

রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

কলাধিজেপে এঁকা-সামা (কথা 

সাহিত্য । ১৩ব, ৬সং) ১৩৬৮বাং, 

চৈ$ প: ৮২৬--৮২৯ ) 

বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ৫৬ 

৭০৮১৩ শি্পকলা--মিউজিয়াম--- 

আমেরিকা যুজরাম্ট্র 

কৃফা বসু 

যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট মিউজিয়াম 

(অমৃত । ১ব, ৪খ, ৫১সং) 

১৩৬৯ বাং, চৈ; প- ১৯০--৯১৪) 

৯০৯৪ শি্পকল।-_ইউরোপ 

অনিতকুমার হালদার 

যুরোপীয় আটের দার্শনিক বিচার 

(প্রবাসী । ৬১ব, ২খ, ৬সং) 
১৩৬৮ বাং, চৈ ; প্ ৭৩৭--9৪৪) 

৭০১৯৫৪০১ শিল্পকলা--ভারত 

সংধানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

প্রাচীন ভারতের চতুরষজ্ঠি কলা 
(সংহতি । ২৮ব, ১১সং; ১৩৬৮ 

বাং ফা; প ৫৩৯-- ৫৪৬ ) 

৭৩০"১৪৩১ ভাস্কয--পব জামান 

সুকুমার ঘোষ 

পূর্বজামণনির সমকালীন ডাস্কষ 
(সুদ্দরম । ৬ব, সং; ১৩৬৮ 
বাং, প্ ১১৫--১২৪) 

৭৩০৯৪৩৮ ভাস্কধ-_-পোল্যাম্ড 

রাণা বসু 

সাম্প্রতিক পোলিশ ভাস্কষ' 
( সংন্দরম। ৬ব, সং; ১৩৬৮বাং 
প: ১০৬--১১২) 

99668 কারুশিজ্প-_কাগজ * 
রুচির! দেবী 

কাগজের কারুশিজগ (ভারতবষণ। 
৪৯ব; ২খ, ৪সং $ ১৩৬৮ বাং চে? 
পু ৪৭৯--৪৮১) 

৭৪৭৯৩ আলপন৷ 

হেমপ্রভা দে 

আলপনা (বেতার জগং। , ৩৩ব, 
সং; ১৩৬৮ বাং চৈ; প্ ২৭০-- 
৩০৪) | 



৫৪ গ্রন্থাগার 

৭৯৯৫৪ শিজ্পকলা--ভারত 

হাসিরাশি দেবী 
চিত্রশিজ্গে মহিলার অবদান 

(প্রবাসী । ৬১ব, ২ইখ, ৬ সং 

১৩৬৮বাং চৈ ; প: ৮০৩-৮৮০৬ ) 

৭৮০*৯১৫৪ সঙ্গীত--ভারত 

জ্যোতিময় মেত্র 

সঙ্গীত ও সমাজ (ক্র) (নাচ গান 

বাজনা ) (বসুমতী। ৪০ব, ২খ, 

৫সং; ১৩৬৮বাং ফা ; পৃ ১০৮১ 
১০৮২) 

শাগুগদেব, ছদ্ম 

ভারতীয় সঙ্গীতে নামকরণ (গানের 

আসর ) (দেশ। ২৯ব, ২৫সং) 
১৩৬৯বাত বৈ; প- ১১৩৩--১১৩৪ ) 

সংশীলকুমার বসু 

সুর লোকের শিজ্প সংগীত (বেতার 

জগং। ৩৩ব, ৮সং; ১৩৬৮ বাং, 

চে $ প্ ৩১১-৮৩১৪) 

9৮১'৫৫$০৯৫৪১৪ লোকনত্য-_ 
বাংলাদেশ 

আশুতোষ ভট্টাচা 

বাংলার লোক-নৃত্য £ মুখোস 

নৃত্য (কালপংরুষ। 

১৩৬৮ বাং ফা ঃ প্ ৬৩৫--৬৩১ ) 

৭৮১৫ বাদ্যদ্ব্র-_-জ্যাজ 

বিশবনাগ মুখোপাধ্যায় 

জ্যাজ সঙ্গীত প্রসঙ্গে (অম-ত। 
১ব, ৪খ, ৫০সং$; ১৩৭৯ বাং, বৈ; 
প্ ৫৯৮--৬০০) 

৭৮১'৭৫৪১৪ সঞ্গীত-্-বাংল। দেশ-- 

রবীম্দ্রনাথ 

অনম্তকুমার চক্রবত্তী 

রবীন্্রনাথের গান (সৎগীত প্রসঙ্গ) 
(পরিচয় । ৩১ব, ৯সং) ১৩৫৮ বাং 
চৈ) প্ ৯৪৫--৯৫৩) 

»ব, ৭মং ; 

[বৈশাখ 

৭৮৪৪"১৫৪১৪ লোক সঙ্গাঁত-_ 

ৰ বাংল্য দেশ 

অনিলকুমার ভট্রাচাষ: 

লোক সঙ্গীত সাহিত্যে মহিলার দান 

(প্রবাসী । ৬১ব ২খ, ৬সং ; ১৩৬৮ 

বাং, চৈ) প ৮৩৫--৮৪১) 

৭১৯১৩ সারাস 

বিমবনাথ মুখোপাধ্যায় 

সাকণস প্রসঙ্গে (অমত। ৬ব, 

৪৬সং ; ১৩৬৮ বাং) চৈ; প৬১৬-- 
৬১৮ ) 

৭৯১৪৩০৯৫৪১৪২ সিনেমা-- 
বাংল? দেশ 

ধীরেন্দ্রনাথ গঞ্গোপাধ্যায় 

সবাক ছবির সংত্রপাত ( নাটমহল ) 

( বগহ্ধারা। &ব, ২খ, ৬সং; 

১৩৬৮ বাং, চে; প্ ৭৬২--৭৬৪) 

৭৯১'৬০৯৫৪১৪ মিছিল ন:তা-_ 
বাল দেশ 

বীরেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সেকালের কাঁসারীপাড়ার সং 

(অমৃত । ১ব, ৪খ, &১৯ সং) 

১৩৬৯ বাং বৈ; প্ ১০১৬. 

১০১৮ ) 

৭৯২০৯ অভিনয়--দরশন ও তশ্তৰ 

রবীন মজুমদার 

নাটক অভিনয় আগ্গিক (অমৃত । 

১ব, ৪খ, ৫১ সং) ১৩৬৯ বাং 

বৈ) ৯৭৯--৮৮২ ) 

৭৯২০৯ রঙ্গমঞ্চ--ইতিহাস 

অধেন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিশ্ব নাটাগঞ্চ ও তার জমবিকাশ 

(গম্ধব | ৪ব, সং; ৯৯৬১--৬২, 

নভেন্জান;;) প; ৬২৬৬ ) 



১৫৬৯ ] 

৭৯২'৯৯৫৪১৪ রুঙ্গমঞ্চ--বাংল। দেশ 

অমর গাঙ্গুলী 

আমাদের রবীন্দ্র নাট্রাভিনয় প্রসঙ্গে 
(বছরূপী। ১২ সং) ১৯৬১ খং, 

মেঃ প্ ১৬--৩২) 

৭৯২০৯৫$৪১৪ রঙ্গমঞ্চ-বাংলাদেশ 

কুমার রায় 

রবীন্দ্র নাট/চচণর ভূমিক। ( বছুরূপী । 

১২৭২) ১৯৬১ খং, মেঃ প্ &৫-৬৪) 

প্রেমেন্দ্র মিত্র 

নাটাজগং ও রবীন্দ্রনাথ (বহুরূপী । 

১২সং) ১৯৬১ খং, মে; প্ ১২১৫) 

মন্মথ রায় 

অন্য এক রঙ (বছরূপী । ১২সং) 

১৯৬১ খ, মে ; পৃ ৯৩-৯৬) 

__বাংলার নাট্য-দপণ“ণ ( গম্ধব। ৪ব, 

২সং$ ১৯৬১-৬২ খ, নভে-জানুঃ 

প্ ২৬-৩৪) 

সন্তোষকুমার ঘোষ 

মঞ্চ, নাটক, রবীন্দ্রনাথ ( বহরূপী। 
১২সং; ১৯৬১ খ; মে; প:৪২-৪৫ ) 

৭১৯২"[১)০৯৫৪১৪ যাত্রা অভিনয়-_ 
বাংলাদেশ 

অমরনাথ পাঠক 

যাত্রার ইতিবৃত্তঃ উৎপত্তি (গন্ধব£। 
৪ব, ২সং ; ১৯৬১--৬২ খু, নভে- 
জানু $ প ১৭-২৫) 

সজীবচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায় 

যাত্রা-সমালোচন (গম্ধব। ৪ব, 
২সং $ ১৯৬১-৬২ খং, নভে-জানূ। 

প্ ৯০৯৬) 
৭৯৩৮ যাদুবিদ্যা 

অজিতকুষণ বসু 

বিচিত্র যাদঃকথা (ক্র) (বসুমতী । 
৪৩ব, ২খ, ৫&সং) ১৩৬৮ ধাং ফা; 
প্ ৯৫৯-োিেখ ) 

বাংল। পত্রপত্রিকাক় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘন্ট ৫৫ 

৭৯৬০৬৮০৯৫৪১ ক্রীড়া প্রাঙ্গণ--- 

. পৃঝভারত 

রমেশচন্দ্র রায় 

প-ুব* ভারত ক্রীড়া পরিকজপন। 

সমস্যা (গ্রদ্থালোক। ৩ব, ৩সং; 

১৯৬২ খু, জা; প্ ৮-১০ ) 

৮০০ সাহিত্য 
৮০১ সাহিত্য--দর্শন ও তত্তৰ 

পা.রদ্দাস ভট্টাচার্য 

সাহিত্য ও বিজ্ঞান (কালপুরুষ ॥ 

১ব, ৭সং) ১৩৬৮ বাং ফা; পূ 

৬৪০ -৬৪৮) 

দেবব্রত চক্রবর্তী 

সাহিত্যের সত্য €(অমৃত। ১ব, 

৪খ, ৫৯সং; ১৩৬৯ বাত বে; 

পূ. ১০০৭--১০০১ ) 

মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

রসতত্তেবের ব্যাখানে পাশ্চাত্য 

অবদান (ভারতবষ। ৪৯ব, ৪সং 3 

১৩৬৮ বাং, চৈ $ প্ ৩৭৭--৩৮৬ ) 

মণীম্দ্রুনাথ মুখোপাধ্যায় 

সাহিত্য দর্শনের ভূমিকা । ৩২) 

( বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং) ১৩৬৮ 

বাং চৈ; প- ৭৫--৭৮) 

৮০৮১২ কাব্য নাট্য--আলোচন। 

গগন দত্ত 

কাবাযনাটের স্বরূপ ও সমস্য 

(এক্ষণ। ১ব, ৫&সং+ ১৩৬৮ বাং, 

পৌ-মা) পৃ৮৬-৯৪) 

৮০৯১ কবিত1--ইতিহাস ও সমালোচন। 

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
কবিতার কথ৷ (সাম্প্রতিক সাহিতা) 

(পরিচয় ॥ ৩১ব, ৯সং ) ১৩৮৮ বাং, 

চৈ। প্ ৯৬৮৭৩) 



৫৬ গ্রন্থাগার 

৮০৯'২ নাটা সাহিত্য--ইতিহাস ও 

সমালোচনা 

অরুপ কত 

আধুনিক নাটকের দ:টি ধারা £ 

ইবসেন ও ইলিয়ট (গন্ধ । ৪ব, 

২সং) ১৯৬১-৬২ খু, নভে-_জান। 

প- ৩৯--৪১) 

৮০৯৯১ সাহিত্য ও বাস্তবতা 

সাহিতো বাস্তবতা! (সমকালীন । 

৯ব, ১২সং; ১৩৬৮ বাং চে) 

প-৭৭৬--৭৮৯ ) 

৮০৯৯৩ সাহিতো বিভিন্ন বিষয় 

শরদিম্দ: বন্দ্যোপাধ্যায়? 

পুধাকাহিনী, উন্নততর সাহিত্য ও 

মনঃসমীক্ষণ (সাহিতোর খবর । 

৯ব, ৬সং; ১৩৬৮ বাং, ফা) 

প: ২২১) 

৮২১ ইংরেজী কবিতা-_রবি দর্ত- 

আলোচনা 

সধাংশৃকুমার পাল 

ইংরাজী সাহিত্যে বাঙালী কবি 

রবি দত্ত (বসধাবা। &ব, ৪সং 

১৩৬৮ বা মা) প্ ৩৮৯--৩৯৭ ) 

৮৩১০৯ জার্মান কবিত।--ইতিহান ও 

আলোচনা 

সারথকাহ, ছদ্ম 

ইউরোপীয় সাহিত্য পরিক্রমণ £ 

জার্মান কবিতা (অমৃত। ১৭, 

৪৬সং॥ ১৩৬৮ বাং, চৈ) পু ৬১২ 

৬১৫ ) 

৮৩১৬ জার্মান কবিতা --গ্যেটে-- 

আলোচনা 
সত্ভ়ুষণ সেন 

জান কবি. গোটে (অমৃত। 

[ বৈশাখ 

১ব, ৪খ, ৪সং ১ ১৩৬৮ বাত চৈ; 

প- ৪৯১--৪৯৬) 

৮৪১৮ ফরাসী কবিতা-_বোদল্যার-_- 
আলোচনা 

অরুণ মিত্র 

বোদল্যার এবং বোদল্যার- কাব্যের 

অনুবাদ €পরিচয়। ৩১ব, ৯সংঃ 

১৩৬৮ বাং, চৈ; পু ৮৭১-- 

৮৮৬) 

৮৬১৬২ স্প্যানিস কবিতা লরকা, 

ফেদেরিকো গারথিয়া-আলোচনা 

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা £ 

১৮৯৮--১৯৩৬ (ধ, পদী। ২ব, 

১১সং) ১৩৬৮ বাং, ফা; পূ 

১--২) 
৮৮২ গ্রীক নাটক 

সাধনকুমার ভট্রাচায* 

প্রাচীন শ্রীক দ্র্যাজেডি ( সংত্রধার । 

খব, ৪সং; ১৩৬৮ বাত চৈ; 

প্ ২৪৪ -২৫৪ ) 

৮৯১২১ সংস্কৃত কবিতা--মহাভারত 

অক্ষয়কুমার কয়াল 

কাশীরাম কি সমগ্র বনপব্বের 

রচয়িতা? (সাহিত্য পরিষং 

পত্রিকা । ড৬ব, ২সং ; ১৩৬৬ বাং 
প্ ১৪--৯৭) 

৮৯১৩৪[১] বাংলা সমালোচনা সাহিত্য 

_-বহ্কিমচন্দ্রু--আলোচনা! 

চিত্তরঞ্জন গোস্বামী 

সমালোচক বগ্তিমচগ্রু (ভারতধষ*। 

৪৯ব, ইখ, ৪সং ; ১০৬৮ বাং, চৈ; 
পূ: 8৪৪--88৮ ) 
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৮৯১:৪৪০৯ বাংলা সাহিত্য- ইতিহাস 
ও সমালোচনা 

আবদুল হালিম | 

বাংল। সাহিত্যে মাকসবাদী ভাব- 

ধারার সচনা (অনুশীলন । হব, 

১সং7 ১৩৬৮ বাং আধ্বি; পু 

১৭---৩০ ) 

৮১৯১৪৪১ বাংল। কবিতা-_অক্ষয়কুমার 

বড়াল-_আলোচন। 

শৈলেন্দ্রকৃ্ লাহা। 

অক্ষয়কুমার বড়াল শতবাঘিকী 

(সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা । ৬ঙব, 

২সং; ১৩৬৬ বাং) পূ ৬২--৭৭) 

৮৯১:৪৪১ বাংল! কবিতা--অমিয় 

চক্তবতাঁ-আলোচনা 

অকুণ ভট্রাচাষ 

অমিয় চক্রবরতীর সাম্প্রতিক কবিতা 

(উত্তরসূরী । ৯ব, ২সং; ১৩৬৮ 

বাং, মা--চৈ ) পু ২২১--২৩১) 

৮৯১'৪৪১ বাংল কবিতা--কিরণশঙ্কর 

সেনগুপ্ত--আলোচন। 

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 

কিরণশঙগ্ুকর সেনগুশ্তর কবিত। 

(আধুনিক কাব্য পরিচিতি ) 

(উত্তরসূরী । ৯ব, ২সং) ১৩৬৮ 

বাং, মা--চৈ 5 প: ২৩২--২৩৯) 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিতা--জগদিম্দ্ুনাথ 

রায়- আলোচনা 

হারাধন দত্ত 

রবীন্দ্রনাথ ও কবি জগদিম্দ্রনাথ 

(পবর্পত্র। ২ব, ২সং; ১৩৬৮ 

বাং আশ্রিব-অ $ প- ১৬৬-১৭৩) 

বাংল! পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ৫৭ 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিত।--জয়দেব-- 
আলোচন। 

অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 

জয়দেবের গীতগোবিন্দ (বিশববাণী। 
২৪ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং চে; 
প- ৬৫-৬৮) 

৮৯১৪৪১ বাংল কবিতা বাস? ঘো'ষ-- 
আলোচনা 

মালবিক৷ চাকী 

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব বিষয়ে বাস 
ঘোষের পদ (সাহিতা-পরিষং- 

পত্রিক।। ৬৬ব, সং 3 ১৩৬৬ বাং) 
প- ১১৫-১১৯ ) 

৮৯১:৪৪১ বাংল। কবিতা--বিহারীলাল 
চক্রবতাঁ-আলোচনা 

হরেন ঘোষ 

বিহারীলালের কবি প্রকৃতি ( ভারত- 

বর্ষ । ৪৯ব, ইখ, ৪সংঃ ১৩৬৮ 

বাং চৈ; প€ ৪৩৯-৪৪৩ ) 

৮৯১:৪৪১ বাংলা কবিতা--ম-কুন্দরাম 

চক্রবর্তী--আলোচনা 
সনীলকুমার ভট্টাচার্য 

যুগসন্ধির কবি কবিকঙ্কণ ম.কুন্দ- 
রাম (বিশ্ববাণী। ২৪ব, ২সং। 
১৩৬৮ বাং চে) প্. ৮৭০৯২) 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিতা--মধ্সদন 
দর্ত_-আলোচন। 

রঘুনাথ ভট্রাচায 

মধু-কাবা প্রতিভা (শিক্ষা ও 

শিক্ষক । এব, ৭৮সং) ১৯৬১ খু 

অক্টো-নভে $ পূ ৭৫৮১) 

৮৯১'৪৪১ বাংল। কবিতা-_রামপ্রসাদ 

সেন--আলোচন। 

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া 

বাংলা গীতিকাব্য ও রামপ্রসাদ 
(প্রধাপী। ৬১ব, ২খ, ৬লং) 
১৩৬৮ বাং চৈ 5 প- ৮৩৯-৮৪৯ ) 



৫৮ গ্রন্থাগার [ বৈশাখ 

৮৯১৪৪১[১] বাংল! কবিতা--রবীন্দ্ু- 

নাথ ঠাকুর আলোচনা 

অনিয়কুমার দত্ত 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে সাধারণ মানুষের 

স্থান (প্রবাসী । ৬৯ব, ২খ, ৬সং 

১৩৬৮ বাং, চে $ প্ ৭৭০-৭৭৩ ) 

অশোকবিজয় রাহা 

রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয় চেতনার মিশ্রণ 

ও রূপা'তর (বিশ্বভারতী পত্রিকা । 

১৮ব, ইসং ; ১৩৬৮ বাং, কাপো। 

প্ ১৫৬-১৮৩ ) 

গোপাল হালদার 

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার এতিহ? 
(পরিচয় । ৩১ব, ৮সং) ১৩৬৮ 
বাং, ফা; পু ৭৫৯-৭৭২) 

জগদীশ ভট্রাচাষণ 

বাল গোপালের ব্রজধামে (ক্র) (বিংশ 

শতাব্দী । ৬ব, ৯সং; ১৩৬৮ বা 

ফা; প্ ১২১৫-১২১৯) 

--বাল গোপালের ব্লজধামে £ বনফুল 
(ক্র) (বিংশ শতাব্দী । ৬ব, ১০সং) 
১৩৬৮ বাং, চৈ; প- ১৩২৩-১৩৩১) 

নরেম্দ্ুনাথ দাশগহুক্ত 

রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের জীবন ও 
শিজ্প (পরিচয় । ৩১ব, ৯ সং) 
*১৩৬৮ বাং, চে; প্ ৮৮৭--৯০১) 

নীরেদ্ুনাথ রায় 

রবীম্দ্ুনাথ ও নন্দনতত্ (পরিচয় । 
৩১ব, ৮সং; ১৩৬৮ বাং, ফা 
প: ৭৪৩--৭৫৮ ) 

নেপাঙচন্দু দে 

রবীন্দ্র সাহিতো রূপ ও রস (পল্লী- 
দায়ুর সাহিত্য সাধনা ) (শিক্ষক । 

*১৫ব,। ৯ সং ১৩৬৮ বাং চৈ) 
| পং ৫৫৬৫৭ ). | 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 

আদর্শ ও বাস্তব (পরিচয় ॥। ৩১ব, 
৮ সং) ১৩৬৮ বাং ফা। 

প্ ০৭৩--5৭৫) 

প্রভাসচন্দ্র চৌধূরী 

রবীন্দ্র কাব্যে প্রকৃতি (সংহতি । 

২৮ব, ১১সং। ১৩৬৮ বাং ফা; 

প্ ৫৫৬--৫৬০ ) 

প্রবোধচদ্দ্র সেন 

ভোরের পাখী £ দ্বিতীয় পধণায় 2 

প্রকৃতির খেদ (বি*বভারতী পত্রিক।। 

১৮ব, ২সং ; ১৩৬৮ বাং, কা পো; 

প্. ১১৪ ১৫১ ) 

বালিন, আইজায়। 

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ; দেবপ্লত 

মুখোপাধ্যায় অনদিত ( চতুরধ্গ। 

২৩ব, ৩ সং; ১৩৬৮ বাং কা'পো; 

প- ২০৪--২১৫ ) 

বাসইদেব মুখোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রুসাহিত্যে আধুনিকতা (সম- 

কালীন । ১ব; ১২ সং; ১৩৬৮ বাং 

চৈ; প্ ৭৮৯--৭৯১) 

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

রবীন্দ্র চৈতনোর উৎস £ একটি সর 

(উত্তরসূরী | ৯ব, ২ইসং; ১৩৬৮বাং, 
মা-_চে ; প্ ১৭৪--১৮*) 

ভূপেশ দাশ 

রবীদ্দুকাবো সাধারণ মানুষ 

(প্রবাসী । ৬১ ব, ২খ, ৬সং) 

১৩৬৮ বাং চৈ; প: ৭৫১--৭৫৩) 

রণজিং সরকার 

রবীন্দ্ুকাবো ত্রিধারা £ মিসংটিক 
ধারা (শৃশ্বদতু । ৯ব, ৫সং $ ১৩৬৮ 

বাং ভ1$ ১৪৩---১৪৮ ) 
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রাধাকৃফণ, সব পল্লী 

বরপনত্র রবীন্দ্ুনাথ, বিমলাগ্রসাদ 

মুখোপাধ্যায় অনূদিত (চতুরঙ্গ । 
২৩ব, ৩সং। ১৩৬৮ বাং, কা 

পোঁ। প্ ১৯৩--২০৩) 

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথের দুই নারী তত্ত (প্রবাসী । 
৬১ব, ২খ, ৬সং 7 ১৩৬৮ বাং চৈ) 
প্. ৮৩১--৮৩৪) 

হারাধন দত্ত 

রবীন্দ্রনাথ ও কবি জগদিদ্দ্ুনাথ 

(পরপর । ইব, ২সং$ ১৩৬৮ 

বাং, আশ্িব-অ $ প্ ১৬৫--১৭৩) 

হিল্লোলকুমার রায় 

বিশবকবির দূম্টিতে মা ও শিশু 

(উদ্বোধন | ৬৪ব, ৩সং) ১৩৬৮বাং 

চৈ; প. ১৪৬--১৪৭) 

৮৯১৪৪১০৯ বাংল। কবিতা--ইতিহাস 
ও সমালোচনা 

অখিলরঞগ্জন ঘোবাল 

শ্রীকফ-কীতন ও অশ*লীলত। 

(বসুমতী। ৪০ব, ২খ, ৫&সং 7 

১৩৬৮বাং ফা) প্ ৯৩১--৯৩২) 

আনন্দমোহন বস 

বাংল) চযণপদের ছন্দ (প্রবাসী । 
৬১ব, ২খ, ৬সং) ১৩৬৮বাং, চে; 
প্ ৮১২--৮১৫) 

জগদীশ ভট্টাচার্য 

কবি মানসী ঃ ২খ কাব্যভাষ্য 

(শনিবারের চিঠি । ৩৪ব, ৪সংঃ 

১৩৬৮ বাং মা) পৃ ৩০১-৩০৮ ) 

দ্বজেম্দ্ুলাল নাথ 
সাম্প্রতিক বাংল! কবিতা (সাহিত্যের 
খবর, ১ব, ৬সং; ১৩৬৮ বাং ফা) 

পু ২২৪৭ ). 

বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ৫৯ 

ম্গাগ্ক রায় 

আধুনিক বাংল। কবিতা £ কালান্ত- 

রের চিন্তা (নতুন সাহিত্য । ১২ব, 

৪সং; ১৩৬৮ বাত মা-চৈত্র ; 

পু ৩১--৩৮ ) 

শঙ্খ ঘোষ 

দুই বসন্তে (দেশ । ২৯ব, ২১ সং) 

১৩৬৮ বাং) চে ; প্ ৬৮৯- ৬৯৫) 

শ্যামস:ম্দর দে 

আধুনিক বাংলা কবিত। প্রসঙ্চে 

(অনুশীলন । ২ব, ১সং) ১৩৬৮ 

বাং, আশ্ব ? পু ১২২--১২৫) 

সত্রাজিং দত্ত 

দুই মের (কবিতা । ২৫&ব, ৩সং; 

১৩৬৭ বাং, চৈ ; পহ ১৫১--১৯৬৩) 

৮৯১'৪৪২[১] বাংল! নাটক-_রবীল্দ্নাথ 
ঠাকুর_ আলোচন। 

কিরণময় রাহা 
শতবাঘিবী উৎসবে রবীন্দ্ুনাট্য 

(বহরূপা। ১২ সং; ১৯৬১ খমে। 

পু ৩৭৪১) 

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় 

নাট্য-প্রন্গে রবীন্দুনাথ (বছরূপী | 

১২সং) ১৯৬১ খ১মে; পূ 

৩৩---৩৬ ) 

সঞ্লীবকুমার চৌধুরী 
রবীন্দ্রনাথের তিনটি যুগল চরিত্র 
(চতুঙ্কোণ । ১ব, ৪সং 7 ১৩৬৮ বাং, 
ম1; প ৫৩৬--৫৪২) 

৮৯১:৪৪২০৯ বাংলা নাটক--ইতিহাস 
ও স্মালোচল! 

অশোক পালিত 
সাম্প্রতিক কালের কাব্যনাটঃ প্রপঙ্গে 
(এক্ণ। ১ব, ৫সং; ১৩৬৮ বাং, 
পোনা; প্ ৯৫-৮১৯২ ) 



৬০ গ্রন্থাগার 

আশুতোষ ভট্টাচার্য 

বাংলার লোক-নাট্য (ক্র) (সত্রধার | 

খব, ৪সং) ১৩৬৮ বাং, চৈ) পৃ 

২০১--২০৬) 

গোপাল ঘোষ 

উনবিংশ শতাব্দীর একটি অবিস্মরণীর 

নাটক ( অনঃশীলন। ২ব, ১ সু 

১৩৬৮ বাং, আশগ্রিব; পু ১১৬-- 

১২১) 

সহবন্ধু ভণ্রাচা 

আধুনিক বাংলা নাটক ( সস্তঘি । 

&ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং কা_ পো । 

প্ ১৭২--১৮২) 

স.বীর রায়চৌধুরী 

বাংল? নাটক ও মলিয়ের ( গন্ধ । 

৪ ব, ২সং, ১৯৬১--৬২ খু, নভে- 

জানু ; প: ৩৫৩৮) 

৮১৯১৪৪৩ বাংলা উপন্যাস--কালীপ্রসম্ন 

সিংহ--ইতিহাস ও আলোচনা 

নিখিল সেন 

হুতম পাঁচটার নকশার শতর্্ধ 

(অমৃত । ১ব,৪খ, ৪$&সং, ১৩৬৮ 

বাং চৈ 3 প্ ৫১৭--৫১৯ ) 

৮১১১:৪৪৩ বাংলা উপন্যাস--বঙ্কিমচদ্দ্র 

চট্রোপাধ্যায়--আলোচনা 
হরপ্রসাদ মিত্র 

বন্কিমচদ্দরের দন ভাবন। (বিশ্ব- 

বাণী। ২৪ ব, ইসং$ ১৩৬৮ বাত, 

চৈ) প্ ৭৯--৮৩) 

৮৯১:৪9৩ বাংলা উপন্যাস--বিভুতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়--আলোচনা 

ছবি রায় 
প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ (শিক্ষা 

*.ও শিক্ষক | ৭ ব, ৭-৮ সং; ১৯৬১ 
খ্, অক্রোশ্নভে ; প্ ৮২--৮৪ ) 

[বৈশাখ 

৮৯১:৪৪৩ বাংলা উপন্যাস-_মাণিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়--আলোচনা 

হরপ্রসাদ মিত্র 

বাংল] কথা সাহিত্যে মাণিক বন্দ্যো- 

পাধ্যায় (সপ্তষি। &ব, ২সংঃ 

১৩৬৮ বাং কা--পোৌ 5 প:১৮৩- 
১৮৮) 

৮৯১৪৪৩[১] বাংল। উপন্যাস-- 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--আলোচনা 

পাঁচিগোপাল দেবনাথ 

রবীন্দ্রনাথ ও "দুই বোন, (নতুন 

সাহিতা। ১২ ব, ৪ সং; ১৩৬৮ 

বাং গা -চে 7 পু ৩৯--৪৮ ) 

সুধীর করণ 

দুটি উপন্যাস £ যুগান্তর (সাহিতোর 

খবর । ৯ব, ৬ সং; ১৩৬৮ বাং, 

ফা; প্ ৪৬--৫৭) 

৮৯১:৪৪৩০৯ বাংলা উপন্যাস--ইতিহাস 
ও সমালোচন৷ 

প্রভাতকুমার দত্ত 

উপন্যাপোপম গহপ প্রসণ্ডে 

(অমৃত। ১ব, ৪খ, &* সং) 
১৩৬৯ বাং বৈ; প: ৯২২--৯২৩ ) 

৮৯১:৪৪৩১[১) বাংল। ছোটগজপ-- 

রবীণ্দ্রনাথ ঠাকুর_-আলোচনা 

রথীন্দ্রুনাথ রায় 

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষধিত পাষাণ, 

(প্রবন্ধ পত্রিকা । ২ব,১১ সং; 

১৩৬৮ বাং ফা?) প্ ১১৯১) 

৮৯১'৪৪৩১০৯ বাংলা ছোট গল্প-- 

ইতিহাস ও সমালোচন। 
প্রদ্যোং গুহ 

বাংল] ছোট গল্প £ সাম্প্রতিক বোঁক 

(নতুন সাহিত্য । ১২ব, ৪সং; ১৩৬৮ 

বাং, মা--চৈ ) প্ ১৮৭) 



১৩৬৯ | 

সমীরকুমার মুখোপাধ্যায় 

সাম্প্রতিক ছোট গল্প £ একটি মত 

(প্রবদ্ধ পত্রিকা । ২ ব,১১ সং? 

১৩৬৮ বাং, ফা; প্ ৪০88) 

হেমেন্দুপ্রসাদ ঘোষ 
বাগগল। ছোট গল্প ( বিংশশতাব্দী। 

৬ব্) ৯ সং; ১৩৬৮ বাত ফা? 

প্ ১২০১৯--১২১৩ ) 

৮৯১:৪৪৪ বাংল প্রবন্ধ__ প্রমথ চৌধুরী 

_-আলোচনা 

রামেনবর শ, 
প্রমথ চৌধুরীর সাহিতা-জিজ্ঞাস। 

(সাহিত্যের খবর । ৯ব, ৬ সং) 

১৩৬৮ বাং, ফা; প: ৪৫--৬৩) 

প্রবদ্ধ-__সংধীন্দ্রনাথ 

দত্ত আলোচনা 

৮৯১'৪৪৪ বাংলা 

সুধীর রায় চৌধুরী 

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য (কবিতা । ২৫ব. 

৩ সং; ১৩৬৭ বাং, চৈ; পু ১৬৪-- 

১৬৮) 

৮৯১৪৪৭০৯ বাংলা ব্যঙগ ও কৌতুক 

সাহিত্য-_ইতিহাস ও সমালোচন। 

দিলীপকুম!র কাঞিলাল 

হাস্যরসের রূপ ও রসাভাম ( সম- 

কালীন। ১৯ব, ১২ সং) ১৩৬৮ 

বাং, চৈ $ প্ ৭৬৩--৭৭১) 

৮৯১৫১ পারসী কবিতা--ওমর খৈয়াম 
--আলোচন৷ 

মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

জীবন প্রেমিক $ কবি ওমর খৈয়াম 

(সমকালীন । ৯ ব, ১২ সং 

১৩৬৮ বাং, চৈ $ প.. ৭৭২--৭৭৫ ) 

বাংল! পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘন্ট ৬১ 

৮৯১'৭৩৩ কুশ উপন্যাস-_তলস্তয়, লিও 

--আলোচনা 

দীঞ্তেদ্দ্ুকুমার সান্যাল 

বিশ্ব সাহিত্যের সূচীপত্র 8 ১খ 

উপন্যাস $ ওয়ার এণ্ড পীস (8) 

(শনিবারের চিঠি। ৩৪ব, ৪সং) 

১৩৬৮ বাং, মাঃ পৃ ৩০৯--৩১২ ) 

৮৯১৪৮১১১ তামিল কবিতা--কম্বন-- 
আলোচনা 

বিপদ ভট্রাচার্য 

রামভক্তির আলোকে তামিল কবি 

কম্বন: (প্রবন্ধ পত্রিক। ৷ ২ব, ১১সং) 

১৩৬৮ বাং ফা ; প্ ৫৫৯৫) 

৮৯৪'৮১১১ তামিল কবিতা-_মানিক- 

বাচকর--আলোচন৷ 

বিফুপদ ভট্টাচায 

তামিল শৈব কবি মাণিক বাচকর (২) 

(বিশ্ববাণী । ২৪ ব, ২ সং; ১৩৬৮ 

বাং) চে 7 প্ ৬৯7৭৪) 

৮৯১৮২৩ যুগোষধ্লাভ উপন্যাস 

আন্দ্রিচ, ইভো--আলোচনা 

চি্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 

ইভো। আদ্দ্রিচ £ সাহিত্য ও জীবন- 

দর্শন সেস্তষি। &ব, ২ সং) 

১৩৬৮ বাং, কা--পোঁ ; প্ ৩৩: 

৪৭) | 

৯০০ ইতিহাস 2 জীবনী ঃ ভূগোল £ 
জমণ ও বিবরণ 

৯০১৯ সভ্যত। 

অদ্নদাশঙ্কর রায় 

সভ্যতার সঙ্কট ও রবীন্দুনাথ 

(দেশ। ২৯ব, ২* সংখ ১৩৬৮ 

বাং চৈ; প্ ৬০৯--৬২০) 



৬২ গ্রন্থাগার 

৯০৪'২ ইতিহাস রচনা 
মৃগাঞ্কনাথ ঘোষ 

এঁতিহাসিক মতান্তর বা আজগুবি 

গঙ্€প (সাহিত্য ও সংস্কৃতি) 

(শিক্ষক । ১৫ ব, ৯ সং ১৩৬৮ 
বাং চৈ; প্ ৫৩৮--৫৪২) 

৯১৩৫৪ ভারত--প্রত্বতত্ব 

অশোক ভদ্রাচাষ 

ভারতীয় প্রত্বতত্তব প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ 

পত্রিকা । ২ব, ১১ সং) ১৩৬৮ বাং 
ফা) প্ ৪৫--৫০ ) 

৯১$'৪১৪২ কলিকাত'--বিবরণ 

পি. সি. চক্রবর্তী 

কলিকাতা সহর ও গ্রভাবান্বিত 

অঞ্চল (আথিক প্রসঙ্গ । ১১ব, 

২ সং) ১৩৬৮ বাং, চৈঃ প্ ৯৪-- 
১০৪) 

৯১৫'৪১৪২ বাঁকুড়া_ বিবরণ 

দশক 

বাঁকুড়া (পশ্চিম বঙ্গ £ খিয়ালিশের 
বাংলা) €(দর্শক। খব, ১৬ সং) 
১৯৬২ খু, মাচ) প:৬) 

৯১৫৬৪১৪২ মহশিদাবাদ--বিবরণ 

দশক 

মৃশিদাবাদ খে) (পশ্চিমবঙ্গ £ 

বিয়াল্লিশের বাংলা) (দর্শক । ইব, 

১৮ সং; ১৯৬২ খু, মে? প:৪) 

৯১৬৪১৪২ মেদিনীপুর--বিবরণ 

দর্শক 

মেদিনীপুর (ক) পেশ্চিম্গ 

বিয়াল্লিশের বাংলা ) (দর্শক। ২ব, 

১৯ সং? ১৯৬২ খু, এপ্রি; পৃ৪) 

শ্মৈদিনীপূর (খে) € পশ্চিমবগ £ 

বিয়ালিশের বাংলা ) (দর্শক | ২ব, 
৯৯ দং। ১৯৬২ খু মে প:৬) 

[ বৈশাখ 

৯২০ উডফ, জন--জীবনী ও আলোচনা 

ত্রিপৃরাশঞ্কর সেন 
তদ্ত্রাচাযউড়,ফের ভারত আবিষ্কার 

(শনিবারের চিঠি । ৩৪ ব, ৪ সং) 

১৩৬৮ বাং মা ; প্ ৩২৫--৩২৮ ) 
৯২০৫ পেন, টম--জীবনী ও আলোচনা 

অশোক মং্তাফি 

মুক্তচিততা ও সাংবাদিক পেন 

(রাস্ট্র। ১ব,৩ সং) ১৩৬৮ বাং 

ক--পো ; প্ ১২৫--১৩২) 

৯২০৫ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 
--জীবনী ও আলোচনা 

ফণীন্দ্রনাথ গুখোপাধ্যায় 

সাংপাদিক শিরোমণি হেমে'দ্রপ্রসাদ 

(সংহতি । ২৮ ব, ১১ সং) ১৩৬৮ 

বাং ফ1; প্. ৫২৯-৬৩১ ) 

৯২২'৯৪৫৫২ শিবনাথ শাসত্রী- 

জীবনী ও আলোচন। 

রণজিৎকুমার সেন 

গণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (প্রবাসী । 

৬১ ব, ২খ, ৬ সং) ১৩৬৮ খং, বাং, 

চৈ$ পূ ৭৬২--৭৬৪) 

৯২২-১৪৫৫২ ব্রহ্গবাম্ধব উপাধ্যায়-_ 

জীবনী ও আলোচনা 

ফালোঁ, ফাদার পিয়ের 

বরম্মবান্ধব উপাধ্যায় ২ ১৮৬১--১৯০৭ 

(বিশ্বভারতী পত্রিকা । ১৮ ব, 

২ সং; ১৩৬৮ বাং ক।- পো) পু 

১৮৪--১৯৩ ) 

সনধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায় 

ব্র্গাবান্ধবের সম্ধানে (অমত | ১ব, 

৪খ, ৪৭সং। ৯৩৬৮ বাং চৈ 
প্ ৬৫১-৬$২ ) 



১৩৬৯] 

৯২২১৪৫৫৪ চৈতন্যদেব--জীবনী ও 

আলোচন! 

অচিন্তকুমার সেনগং্ত 

অখণ্ড অনিয় শ্রীগোরাগ্গ (ক্র) 

(বসমতী। ৪০ব, ২খ, &সং; 

১৩৬৮ বাং ফা; প্ ৯৪৬-৯৫৬০ ) 

৯২২*৯৪$৫৫ গোঁরীকাণ্ত ভভ্টাচার্য-_- 

জীবনী ও আলোচনা 

দৃগণনন্দ, স্বামী 

পন্ডিত গোঁরীকাণ্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ 

(বিশ্ববাণী । ২৪ব, ২সং ; ১৩৬৮ 

বাং চৈ । প:৪৯--৫৩) 

১২২*১৪৫৫ বিবেকানন্দ, স্বামী__ 

জীবনী ও আলোচনা 

আশমতোষ ঘোষ 

চিকাগো। ধম-মহাসভা ও স্বামী 

বিবেকানন্দ €৩) ( বিহববাণী । 

২৪ব, ২সং) ১৩৬৮ বাং চৈ 

প্ ৫৮--৬০) 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 

ঠাকুর ও স্বামীজী ( উদ্বোধন। 

৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাত চে 

প- ১৪০--১৪৭ ) 

ব্রহ্মচারী বরুণ 

স্বামীজী ও খেতড়িবাজ (উদ্বোধন । 

৬৪ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং চৈ, 

প- ১৩২--১৪০ ) 

৯২২"৯৪$৫৫ শ্রীনিবাস আচার্য-_ 

জীবনী ও আলোচন৷। 

বিমানবিহারী মজুমদার 

শ্রীনিবাস-_নরোত্তমের কাল নিণ*ন 

(ক্র) (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিক]। 

৬৬ব, ২সং) ১৩৬৬ বাং ও পৃ ৯৮ 
»-৯১৪ ) 

বাংল! পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নিঘন্ট ৬৩ 

৯২২'১৪৫৫৫ রামকৃষ্ণ পরমহংস-- 

জীবনী ও আলোচন। 

বিজয়লাল চট্রেপাধ্যায় 

ঠাকুর ও স্থবামীজী (উদ্বোধন 

৬৪ব, ৩সং$১ ১৩৬৮ বাং) চৈ) 

পৃ ১৪০--১৪৭) 

৯২২-১৪৫৫৫ সারদামণি দেবী--- 

জীবনী ও আলোচনা 

উষাদেবী 

জননী সার্দামণি '২১) (বিশববাণী । 

২৪ব, ২সং ১৩৬৮ বাং চৈ; 

পৃ ৫৪--&৭ ) 

৯২৩'১৫৪ বাবর--জীবনী ও 

আলোচনা 

শচী'দুলাল রায় 

বাবরের আত্মকথা (২) (ভারতবষ | 

৪৯ব, ২খ, ৪সং ঃ ১৩৬৮ বাং, চে; 

পু ৩৯৮-৪০৩) 

৯২৩২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ: 

জীবনী ও আলোচন। 

ইম্দু সেন 
স্ট্যযলিন প্রসঙ্গ (বিংশ শতাব্দী । 
৬ব, ৯সং) ১৩৬৮ বাং, ফা) পং 
১২৭৫-_-১২৮৬ ) 

গোরচন্দ্র চক্রবতী 

স্ট্যালিন প্রসঙ্গে ( আলোচন। ) 

(বিংশ শতাব্দী । ৬ব, ১*সং) 
১৩৬৮ বাং, চৈ; পৃ ১৩৩১-- 
১৩৩৬ ) 

৯২৩'২৫৪ প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়”. 
জীবনী ও আলোচনা 

প্রতুলচন্দ্র গা্গুলী 

বিশ্লবীর জীবন দশ“ন (প্রবাসী । 
৬১ব, ২খ, ৬সং$ ১৩৬৮ বাং চে; 
পু ৭৮০---৭৮৭ ) 



৬৪ এ্স্থাগার 

৯২৩'২৫৪ ভূপেন্দুনাথ দর্ত--জীবনী ও 
আলোচনা 

অশোক গুহ 

ভূপেন্দ্রনাথ (স্মরণ ) (এক্ষণ। 
১ব, &সং) ১৩৬৮ বাং, পৌঁ-মা। 
প- ১১৩--১১৬) 

৯২৩৬৫৪ টম্পসন, জজ জীবনী ও 
আলোচন। 

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 

নব্যবঙ্গের গৃহে ভারত প্রেমিক 

জর্জ টদ্পসন (্রেবাসী ॥। ৬১ব, 

২খ, ৬সং) ১৩৬৮ বাং) চৈ 3) প- 
৮৪১--৮৪৪ ) 

৯২৩৬৫৪১৬ শ্যামাচরণ দেব-- 
জীবনী ও আলোচনা 

বেলা দেবী 

শিলচর-গাণ্ধী শ্যামাচরণ দেব 

(সংহতি । ২৮ব, ১১সং3) ১৩৬৮ 
বাং ফা$ প্ ৫২৭-_৫২৮) 

৯২৫ চারচন্দ্রু ভট্রুচায"-_-জীবনী ও 
আলোচনা 

হৃষিকেশ দেব 

চারচন্দ্রু (বসধারা। এব, হখ, 
৬সং; ১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ৬৫৪-- 
৬৫৬ ) 

৯২৫ মহেন্দ্রলাল সরকার-_জীবনী ও 
আলোচনা 

সত্যেদ্দ্নাথ বসু | 

ডাঃ মহেন্দুলাল সরকার স্মরণে 
(জ্ঞান ও বিজ্ঞান । ১৫ব, শুসং 7 
১৯৬২ খ., মা) পূ ১২৯--১৩৫) 

৯২৫৪ বীরেশচন্দ্র গহ-জীবনী ও 
আলোচন! 

জ্যোতিময় গুশ্ত 

বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গৃহ (দেশ। 
ই৯ব) ২৫সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ; 

' প্ ১৯৮৩--১০৮৪ ) 

[ বৈশ।খ 

৯২৬৫৫ কেরী, উইলিয়াম--জীবনী ও 

আলোচনা 

বিমল গু্ত 

কম্সাধক উইলিয়ম কেরী (গ্রল্থা- 

লোক। ৩ব; ৩সং$ ১৯৬২ খ, 
জানু; প: ১-৮) 

৯২৭ কোলভিজ, কে. টি._-জীবনী ও 

আলোচনা 

রবীন্দ্র মজুমদার 

কে টিকোলভিজ (চিত্র প্রসঙ্গ) 

(পরিচয় । ৩১ব, ৮নং$ ১৩৬৮ 

বাং ফা; প্ ৮৬০--৮৬* ) 

৯২৭৩ কোনেনকফ, সেরগ্গেই- 

জীবনী ও আলোচনা 

সুন্দরম: 

বাস্তবতার বরূপায়ণে সোভিয়েত 

ভাঙ্কয* £ সেগেই কোনেনকফ 

(সংন্দরম । ৬ব, ২সং ১ ১৩৬৮ 

বাংঃ প৭৭--৮৩ ) 

৯২৭৩৭ মুখিনা, ভেরা-জীবনী ও 

আলোচন। 

শঙ্কর দাশগুগ্ত 

সোভিয়েত ভাস্কর্ষে বাস্তবতা £ 

ভেরা মুখিন। €সুন্দরম । ৬ব, 

২সং) ১৩৬৮ বাংঃ$ প্ ৮৪-- 

৯৫ ) 

৯২৭৫ পাদ্তেরনাক, যে._-জীবনী ও 

আলোচন। 

প.থবীম্দ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় 

যে পাস্তেরনাক ছবি আঁকতেন 
(দেশ। ৯৯ব, ২৩সং; ১৩৬৮ বাং, 

চৈ $ প্ ৮৮৩--৮৮৪ ) 



১৩৬৯ ] 

৯২৭'৫ পাগ্তেরনাক, লিওনিভ-_ 

জীবনী ও আলোচন! 

পৃথশীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ্ 
তলস্তয় সাম্নিধে লিওনিভ 

পাস্তেরনাক (অমৃত । ১ব, ৪খ, 

&*নং; ১৩৬৯ বাং বৈ) প ৮৯১ 

--৮৯৩) 

৯২৭৫ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর- জীবনী ও 

আলোচন। 
নরেশচন্দ্র চক্রবতী 

আমার দেখা অবনীন্দ্রনাথ (বসু- 

মতী। ৪০ব, ২খ, ৫&সং; ১৩৬৮ 

বাং ফা; পৃ ৯৪৩--৯৪৬ ) 

৯২৭৮ দিলীপকৃমার রায়--জীবনী ও 

আলোচনা 
দিলীপকুমার রায় 

স্মৃতিচারণ (২) (ভারতবর্ষ , ৪৯ব, 

২খ, ৪সং$ ১৩৬৮ বাং, চৈঃ প্ 

৪১২--৪১৮ ) 

৯২৭৮ শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুর 

জীবনী ও আলোচনা 

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 

মঙগীত রেণেসাঁসের যূগপুরুষ রাজা 

শোরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (প্রবাসী । 

৬১, ২খ, ৬সং) ১৩৬৮ বাং, চৈ) 

পি. ৮২২--৮৩১ ) 

৯২৭'৮% আমীর খাঁ--জীবনী ও আলোচনা 

বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী 

অজাতশত্রহ সরোদ শিঙ্গী আমীর 

খাঁ (বসহধারা ৷ ৫ব, ২খ, ৬ সং) 
১৩৬৮ বাং, চৈ; প্ ৭৪৫--৭৪৮) 

৯২৭'৮৭[১] ইনায়েখ খাঁঁ-জীবনী 

ও আলোচন।? 

বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ৬৫ 

বিমলাকাম্ত রায় চৌধুরী 

ভারতবষের অপ্রতিদ্বম্দবী সিতার 

সাধক ইনায়েৎ খাঁ (বসধারা। 

৫ব, ২খ, ৪সং ; ১৩৬৮ বাং, মা) 

প্ ৪৯১--৪৯৭ ) 

৯২৮ চেরবাটস্কয়, ফিয়োডার 

ইপুপলিটবিচ-_-জীবনী ও 

আলোচন। 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

চেরবাটস্কয় (অনুশীলন । হব, 

সং) ১৩৬৮ বাণ আমন্িন; প: 

৭৬--৭৯ ) 

২৮ মী ইতেশামংদ্দিন_-জীবনী 
ও আলোচন। 

শিবানীকিগকর চোঁবে 

বিলাত ফেরৎ প্রথম বাওগালী £ 

মীজজা ইতেশামুদ্দিন ( আন্ত- 

জ্তিক। ৬ব, ৯--১০সং ) ১৯৬২ 

খু, ফেব-মাচ৮ $ পৃ ৮৪৬-৮৬১ ) 

৯২৮১৩ হোমিংওয়ে, আনেন্ট-_ 

জীবনী ও আলোচন৷ 

অদিতিনাথ রায় 

হোমিংওয়ের মতযু--একটি জল্পনা 

(প্রবন্ধ পত্রিকা । ২ব, ১১ সং) 

১৩৬৮ বাং, ফা; প্ ৯৬--১০৩) 

(বিংশ শতাব্দী; ৬ব, ৯সং) 

১৩৬৮বাং ফা ; প্ ১২৬৬--১২৭০) 

৯২৮১৩৫৪ বাক পাল“--জীবনী 

ও আলোচন। 

কণাদ চৌধুরী 

দুই গপুথিবীর সেতু £ পালবাক 

(অনৃত। ১ব, ৪৮সং $ ১৩৬৮৭, 

চৈ; পু ৭৮৫ ) 



৬৬ গ্রন্থাগার 

৯২৮৪ লেভি, সিলভাঁ-- 

জীবনী ও আ.'লাচনা 

বিষুপদ ভ্রাচাষ 

প্রাচ্য তত্ববিদ আচায* সিলভা 

লেভি (ইতিহাস! ১০ব, ১-২সং; 

১৩৬৬বাং) ভা-মা$ পৃ ১০৩০ ) 

৯২৮৪৩ ভলতেয়ার-:জীবনী ও 

আলোচনা 

হরিপদ ঘোষাল 

মনীষী ভল-তেয়ার (সমকালীন। 

৯ব, ১২সং$; ১৩৬৮ বাং চেও 

প্ ৭৪৯--৭৬২ ) 

৯২৮৯১৪৪ অতুলচন্দ্রু গত 

জীবনী ও আলোচনা 

মানবেদ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

অতুলচন্দ্র গত (কবিতা । ২৫ব, 
৩সং 3 ১৩৬৭ বাং, চৈ? প্ ১১৯ 
১২২) 

৯২৮৯১৪৪ সজনীকান্ত দাস-_- 

জীবনী ও আলোচনা 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সজনীকান্ত ও 'শনিবারের চিঠি 

(শনিবারের চিঠি । ৩৪ব, ৪সং; 

১৩৬৮বাং, ম1 ; প্ ২৮২- ২৮৬ ) 

শনিবারের চিঠি 

_সজনীকান্ত স্মরণ সংখা] (শনি- 
বারের চিঠি ॥। ৩৪ ব, ৫সং ; ১৩৬৮ 

বাং ফা; পং ৩৬১--৫০৩ ) 

সনৎকুমার গুণ্ত 

সজনীকম্ত দাস উত্তরসূরী । 
৯ব, ২সং$ ১৩৬৮বাং মা 
প্ ২৬৯--২৭১) 

৯২৮৯১৪৪১ নজরুল ইসলাম, কাজী-_ 
জীবনী ও আলোচনা 

বৈশাখ 

অখিল নিয়োগী 

কাজি নজরুলের মণ-প্রবেশ 

(রঙ্গপট) (বসুমর্তী। ৪*ব, ২খ, 
&সং; ১৩৬৮ বাং ফা) প্ ১০৯৮ 

--১১০০) 

৯২৮*১১৪৪১ বাঞ্গালী কবি-- 

জীবনী ও আলোচনা 

অমলেন্দু ঘোষ 

যশোহর-খৃলনার লোককবি (সাহি- 

তোর খবর | ৯ব, ৬সং ; ১৩৬৮ বাং, 

ফা) প্. ৬৫--৭১) 

৯২৮'৯১৪৪১[১] রবীদ্দ্রনাথ ঠাকুর-- 

জীবনী ও আলোচন। 

অন্নদাশংকর রায় 

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ 

(অমৃত । ১ব, ৪৮সং; ১৩৬৮বাং, 

চৈ) প: ৭৩১--৭৩৯) 

আদিত্য ওহদেদার 

কবিজীবনে কাদম্বরী ( প্রবন্ধ 

পত্রিকা । খ্ব, ১১সং; ১৩৬৮বাং, 

ফ1) প্ ১২--২৩ ) 

আদরে, অন্টারলিং 

রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার, 

€(6তরঙ্গ । তব, ৩সং; ১৩৬৮ 

বাং কা-পো ; পৃ ২২১-২২৩) 

ওকাদেপা।, ভিক্টোরিয়া 

স্লেট নদীর তীরে রবীন্দ্রনাথ, 
প্রেমেন্দ্র মিত্র অনূদিত (চতুরঙ্া । 

২৩ব, ৩সং; ১৩৬৮ বাং কাস্পো । 

প্ ১৬৯--১৯২) 

বলরাজ সাহানী | 

রযীন্দ্রনাথের সাশিনধে (নতুন 

সাহিতা । ১২ব, ৪সং; ১৩৬৮বাং 
মাচ ; প্ ১৩২১) 



১৩৬৯ ] 

বীরেন নাথ 

চন্দননগরে সদ্ধ্যাসংগীত-এর কবি 

(বসমতী । ৪০ব, ২খ, &সং3 

১৩৬৮ বাং, ফা; প্: ৯৬৩--৯৬৪ ) 

সুধাকাম্ত রায়চৌধুরী 

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে 

আমার স্ম.তিকথা ( সষ্তর্ষি । ৫ব, 

২সং; ১৩৬৮বাং, কাপোৌ ঃ পং 
চি 

১১৭) 

সংনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ূ 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যাম দেশে 

(বিশ্বভারতী পত্রিকা । ১৮ব, 

২সং) ১৩৬৮ বাণ কা-পোঁ 

প্ ১৫২-_-১৫৫ ) 

হেলসাম, লড 

রবীন্দ্রনাথ ( চতুরঙ্গ । ২৩ব, ৩সং 

১৩৬৮ বাং কা-পোঁ; প্ ২১৫--২২০) 

৯২৮৯১৪৪২ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত: 
জীবনী ও আলোচন। 

ভরত আচার্য 

নাট্যকার শচীন্দ্ুনাথ (বছরূপী। 

১২সং$ ১৯৬৯ খু, মে; পু ৯৭-- 
১১) 

৯২৮"৯১৪৪৩ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজ-মাদর 
--জীবনী ও আলোচনা 

দিলীপকুমার ম.খোপাধ্যায় 

কেনরে বাঁশি বাজিস না (দেশ। 

২৯ব। ২৪সং; ১৩৬৯ বাং, বৈ । পু 
১১৭৭--৯৮০ ) 

৯২৮'৮৯১৪৪৩ রমেশচন্দ্র দর্ত--জীবনী ও 
আলোচনা 

নণি বাগচি 
মনীষি রমেশ্চন্তু দত্ত (সাহিতা ও 

সংস্কৃতি) (শিক্ষক । ১৫ব, ৯সং) 

১৩৬৮ বাং চৈ) প্ ৬৩৬.০৬৩৭) 

বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ৬খ 

৯২৮৯১৪৪৪ ধূজ টিপ্রপাদ মূখোপাধ্যায় 

_ জীবনী ও আলোচন! 

কিরণশঙ্কর সেনগপ্ত 

সাহিতা--চিন্তায় ধূজণটপ্রসাদ 

(আলোচনা)(ক!লপুরুষ | ১ব,৭সং ; 

১৩৬৮ ব।ং ফা; প্ ৭১৫--৭২২) 

ত্রিদিব ঘোষ এবং অরুণ ভট্টাচার্য 

ধূজটগ্রসাদ £ সহদয় সামাজিক 

(উত্তরসূরী । ১ব, সং; ১৩৬৮ বাং 

মা-চে ; প্ ১৬৫--১৭০) 

ভবানী মুখোপাধ্যায় 

চিন্তানায়ক ধূুর্জটপ্রসাদ (সস্তঘি। 

&ব, ২সং; ১৩৬৮ বাং কা-পো। 

প্ ১৮৯--১৯৩) 

৯২৮'৯১৪% মধুসূদন রাও--জীবনী ও 
আলোচনা 

অবন্তী দেবী 
 ভক্ঞকবি মধুসদন রাও ও উৎকলে 

নবযুগ (ক্র) (বসুধারা । ৫ব, *খ, 

৬সং) ১৩৬৮ বাং চৈ; প: ৬৪৮ 
৬৫৩) 

৯২৮৯১৮৬৩ নেমসোভা, রোজেনা-_ 
জীবনী ও আলোচন৷ 

শিবপ্রসাদ বি*বান 

জনৈক1 বিদেশী লেখিকা (সাহিতোর 

খবর । ৯ব, ৬সং$ ১৩৬৮ বাং ফা) 
প্ ৪১--৪৫) 

৯২৯'২ পারিবারিক ইতিহাস-_-নজরুল 
ইসলাম 

মুজফফর আহমদ 

কবি নজরুল ইসলামের পরিবার । 

( অনুশীলন । ২ব, ১সং; ১৩৬৮ 
বাং, আশ্খ $ প ৫--৮ ) 



৬৮ গ্রশ্থাগার 

৯৫৪ ভারত-_-ইতিহাস 

হীরেদদ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

ইতিহাস নিয়ে বিড়দ্বনা (অনু- 

শীলন। হব, ১সং১ ১৩৬৮ বাং, 

আমি; প: ৫৪--৬০) 

৯৫৪'০১ ভারত--ইতিহাস--প্রাচীনযুগ 

দীনেশচদ্দর সরকার 

অশোকের পঞ্চম স্তম্ভানুশাসন 
সম্পকে একটি কথা (ইতিহাস । 

১০ব, ১--২সং 3 ১৩৬৬ বাং, ভা-- 

মা) প ৩১৩৩) 

দীপক ভট্টাচার্য 

হাথীগুম্ফা লিপির “নন্দরাজা” 

প্রসঙ্গে (ইতিহাস। ১০ব, ১--২ 

সং ১৩৬৬ বাং, ভ1--ম1) 

পূ ৭৩--৭৯) 

ন:পেন্র্ গোস্বামী 

বৈদিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র অনু 

শীলন । ২ব, ১সং; ১৩৬৮ বাং, 

আশ্বি; প্ ৪৪--৫৩) 

সরোজকুমার গণ্য োপাধ্যায় 

হিন্দ; যুগে রাজা (ক্র) (বিংশ 

শতাব্দী । ৬ব, ৯সং) ১৩৬৮ বাও 

ফা; প: ১২৪৮--১২৫৮) 

হিন্দ যুগে রাজা ক্রে) (বিংশ 

শতাব্দী । ৬ব, ১০সং) ১৬৩৮বাও, 

চৈ; প্ ১৩৫১--১৩৫৬ ) 

৯৫৪০৩ ভ!রত--ইতিহাস--আধুনিক 

ৃ যা 
সজীবকুমার বস? 

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের 

" গোড়ার কথা (দেশ। ২৯ব, ২৪মং) 

৯৩৬৯ বাত বৈ) প্ ৯৯৯-৮১০০৪) 

[ বৈশাখ 

৯৫৪১৪ বাংল! দেশ--ইতিহাস 

নর্হরি কবিরাজ 

বাংলার জাগরণ £ পাশ্চান্তা চিন্তার 

প্রভাব (অনুশীলন। ২ব, ১সং) 

১৩৬৮ বাং, আম্ব ; প্ ৮০--৮৮) 

সতীশ পাকড়াশী 
বাংলার বিস্লবী চিন্তায় বূপান্তর 

(অনুশীলন । *ব, ১সং;)১৩৬৮বাং, 

আম্ব ; প্ ৬৯--৭$৫) 

সুখময় মুখোপাধ্যায় 

কন্তিবাসের গোড়েব্র কে? 

(প্রবাসী । ৬১ব, ২খ, ৬সং) 

১৩৬৮বাং, চে; প্ ৭৭৪--৭৭৭ ) 

৯৫৪'১৪০২ বাংলা! দেশ--ইতিহাস-- 
মধ্যযুগ 

প্রভাসচম্দ্র সেন 

গোড়বঙ্গের সেন রাজগণ (৪) 

(বি*ববাণী | ২৪ব, ২সং ; ১৩৬৮বাত 

চৈ; প্ ৮৪--৮৬) 

৯৫৪'১৪০৩ বাংল। দেশ--ইতিহাস-- 

আধনিক যুগ 

নরেম্ত্রকুণ সিংহ 

ছিয়াণ্ুরের মন্ব্তর (ইতিহাস। 
১০ব, ১-২ সং ; ১৩৬৮ বাং ভা-মা 
প্ ৫৫--৬৩) 

৯৫৪'১৪২[১] কলিকাতা-ইতিহাস 

মিহির সিংহ 

কলকাতার জীবনধারা ( নতুন 
সাহিত্য। ১২ব, ৪মং? ১৩৬৮বাং, 
মা-চে; প্ ৮--১২) 

৯৫৪১৫ ব্রিপঃরা--ইতিহাস 

দ্বজেন্দ্র'্দ্র দত্ত 

উণকোর্টি তীথ* (গ্রম্থালোক। 
৩ব, ৩সং; ১৯৬২ ইং জান ও 
পং ১৭-৮৩০ 9 



১৩৬৯ ] বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ৬৯ 

৯৫৪'১৬ আসাম-_ইতিহাস ৯৬৭"২১ গ্যাবন--ইতিহাস 
অগলেন্দু গৃহ ূ আমন্তজণতিক 

উনিশ শতকে আসামের নবজাগরণ নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত গ্যাবন প্রজাতন্ত্র 

(চতুঙ্কোণ । ১ব, ৪সং; ১৩৬৮বাং পরিচিতি (আম্তজশাতিক। ৬ব, 

মা; প: ৫১৭--৫২৪) ৯--১০সং) ১৯৬২খ,, ফেব্রু মা) 
পূ ৮৩৮ - ৮৪১) 

৯৭২*৯১ কিউবা--ইতিহাস 
৯৬০ আফিকা_ইতিহাস 

অংশ দত্ত 
অশোক রায় 

. মাকিণ রাম্ট্রপঞ্ঘ ও কিউব 

আফি-কার নবজাগহতির পটভুমিকা ( আন্তর্জাতিক ৷ ৬ব, ৯--১০সং) 
(পরিচয় । ৩১ব, ৮সং; ১৩৬৮বাও ১৯৬২ খ, ফেব্রু মাচ; প:ং ৭৯৫ 

ফ1; প্ ৭৭৫--৭৯৫) --৮০৪) 

সাহিত্যিক পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যাপ জত্বতী 

সব'জনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পবিত্র গণ্ে!পাধ্যায় আগামী ২৮-এ আগস্ট 

সম্তর বছরে পদার্পণ করবেন। সবুজ পত্র-এর যুগ থেকে অধুনাতম কাল পযন্ত 

সাহিত্য সংস্কৃতি তথা সমস্ত ক্ষেত্রের ব্যপক কমপ্রচেষ্টায় অনলস সাধক, ছোটবড় ও 

দলমত নিবিশেষে সকলের প্রতি সমণ্রীতিপরায়ণ, লেখকদের লেখক, সারুস্বত সত্রে 

অকৃত্রিম প্রীতির আধার-_-এই সাহিত্য সম্ন্যাসীর প্রাতি বাঙ্গালী মাপ্রেরই যে অপরিহাষ* 

কত'ব্য রয়েছে, তারই বিবেচনায় আগামী ২৮, ২৯, ৩০-এ আগস্ট মহাজাতি সদনে 

তাঁর জগ্মক্্রয়ন্তী উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে । এতদদ্দেশ্যে গঠিত 

এফ সমিতি শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়কে তাঁর "চলমান জীবন? গ্রম্থটি সমাপ্ত করার জন্যে 

পাঁচ হাজার টাক! তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন। 

আপনাদের প্রতিষ্ঠান স্বকীয়ভাবে ওই দিবসটি পালন করে শ্রীষ-ক্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর 

সংস্থ ও কমণময় জীবনের দীর্ঘায়ন কামনা করবেন, সমিতি আপনাদের এই অনুরোধ 

জানাচ্ছে। ত1 ছাড়াও সমিতি আপনাদের কাছে ধুল উৎসবের সাহায্যাথে সদস্য 

সংগ্রহের ও এককালীন অথণন্দানের আবেদন জানাচ্ছে । যত সত্বর সম্ভব আপনাদের 

কর্মপন্থা জানালে অনুগৃহীত হব। বিস্তারিত খবরাখবরের জন্য নিম্ন ঠিকানায় 

যোগাযোগ করুন। . নিবেদক 

১১ডি, রামধন মিত্র লেন, শ্রীভবানী মুখোপাধায় 

কলিকাত।--৪ ভ্রীশুদ্কসন্্ব বনু 
যূগ্ম-সম্পাদক 
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বিশ্ববিস্ভালয় মণ্তুরী কমিশনের প্রস্তাব 
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে ধন্যবাদ । গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ সামাজিক 

ও আথি“ক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত ৩ বছর ধরে ভারতীয় গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের যে প্রচেন্ট, তাকেই প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 

কমিশন। প্রায় বাৎসরাধিককাল পবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ভারতবষে"র বিভিন্ন 

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কতৃকি অনুমোদিত কলেজ সমহের গ্রণ্থাগার কর্মীদের 

যথাযথ আথি“ক মযণদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে যে 

তিন ধরণের বেতনের হার সুপারিশ করেন তা লেকচারার জে£নিয়র প্রফেনানাল), রীডার 

প্রেফেসানাল) ও প্রফেপারের (প্রফেসানাল) অনুরূপ । এই সংপারিশ কায'করী করার 

ক্ষেত্রে যে নূন্যতম শিক্ষাগত যোগাতা চাওয়! হয়, তা হল £ এম. এ, / এম. এস. সি, 

(প্রথম বা ছ্বিতায় শ্রেণী) এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক বা ডিশ্লোমা (প্রথম বা! 

দ্বিতীয় শ্রেণী ); অথব1 বি. এ./বি. এস. সিএ/বি. কম. (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর 

অনাস) এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাম্টার ডিগ্রী প্রেথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী )। এই নূন্যতম 

যোগ্যতা থাকলেই যে কোন গ্রন্থাগার কর্মী লেকচারারের অনুরূপ বেতন পাবেন। 
এই নূন্যতম যোগ্যতার সংগে গ্রন্থাগারে দায়িত্বপূণ” কাজের ৫& বছরের অভিজ্ঞতা 

থাকলে রীডারের, এবং এই ন[ন্যতম যোগ্যতার সংগে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা ও 

গ্রদ্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ করে থাকলে তিনি অধ্যাপকের অন:রূপ 

বেতন পাবেন । এক বৎসর পূর্বে এই সুপারিশ করা হয় । 

যদিও ভারতীয় গ্র-থাগারিকতার ক্ষেত্রে অননা ও অভিনব, কিন্তু এই সংপারিশের 

অন্তর্নিহিত কয়েকটি দুবলতা ও ত্রুটি ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রশ্থাগার 

করমমীদের বিশেষভাবে বিচলিত করে । অনুসন্ধানে ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে 

ভারতের অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মী যাঁদের এই নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই অথচ 

দীঘ“দিন দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন, তাঁরা এই 
সুপারিশের ফলে কোন লাভবান হবেন না। এমন কি যাঁরা বৃত্তিকুশলী কর্মী, যাঁদের 

বি*ববিদ্যালয় মঞ্জ,রী কমিশন নিদি্টি এই নূন্যতম যোগ্যতা! নেই তাঁরাও এই সংপারিশ 

থেকে কোন উপকার পাবেন না। আর আধাবৃত্তিকুশলীকর্মী যাঁদের অনেকেই 

অভিজ্ঞতা সমদ্ধ ও দায়িত্বপর্ণ পর্দে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদের সম্পকে কোন 

উল্লেখ এ সুপারিশে করা হয়নি । তাছাড়া এই সুপারিশ কার্যকরী করার ক্ষেত্রে 
মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ কতৃপক্ষের কার কতটা আথি“ক দায়িত্ব, 
স্পারিশ কবে কার্যকরী করা হবে এবং কাঘ“করী কর৷ হলে প্রথম মাস থেকে বকেয়া 
বেতন পাবেন কিনা, এইসব বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ সংপারিশে ছিলনা । 

এই সব ত্রুটি ও দুবলিত'্র দিকে দৃছ্টি আকরণ করে এবং সুপারিশের 
সংশোধন দাবী করে বজ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে সবপ্রথম একটি স্মারকলিপি 
বিজ্ষবিদ্যালর মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। অনুরূপভাবে ভারতীয় 
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বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্য সরবরাহ সংস্থা (ইয়াসলিক ), ভারতীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদ এবং অন্যান্য রাজা গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কমীদের পক্ষ থেকেও পরে 

স্মারকলিপি পেশ করা হয়। 'এই স্মারকলিপি সমূহের মুল বক্তব্য ছিল ঃ 

(ক) গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে নবাগতদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিদিষ্ট 

নন্যতম শিক্পাগত মান বজায় থাকলেও বত'মানে যে সব বত্তিকুশলী কমীর নূন্যতম 

শিক্ষাগত মান নেই, তাঁদের অন্ততপক্ষে লেকচারারের অনুবীপ বেতন দেওয়! উচিত; 

(খ) অভিজ্ঞ আধা বৃত্তিকুশলী কমীদের মধ্যে যাঁদের শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নূন্যতম 

যোগ্যত? নাই, তাঁদেরও অনুকূপ সুযোগ দেওয়] উচিত; (গ) কোন বিশববিদ্যালয় বা 

ব1 কলেজের গ্রন্থাগারিক ও উপপ্রম্থাগারিকের নংন্যতম শিক্ষাগত যোগাতা না থাকলেও 

তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পদাধিকারের কথা স্মরণ করে প্রফেসর এবং রীডারের (বিশব- 

বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ) এবং লেকচারারের ( কলেজের ক্ষেত্রে ) অনংরূপ মর্ধাদ! ও বেতন 

দেওয়া উচিত। €ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী থাকলে স্নাতক প্যায়ে 

অনাসের বাধ্যবাধকতা রাখা উচিত নয় । 

এই স্মারকলিপি সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ 

থেকে ভ/রতবষের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থ। সম্পকে এক 

সমীক্ষা কর? হয় । সমীক্ষার পর দেখা যায় যে, ভারতের প্রায় শতকর! ৯৮ জন গ্রন্থাগার 

কী (বৃত্তিকুশলী ও আধা বৃত্তিকুশলী ) এই সুপারিশের ফলে লাভবান হবেন না 

এই সব প্রশ্ন বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পক্ষ থেকে পুব্তন 

সুপারিশের সংশোধন করা হয় এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে একটি নূতন 
সংপারিশ প্রচার কর! হয় । এই সংপারিশের মূল বক্তব্য হল £ 

(১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পুবতন সংপারিশে নিদিষ্ট নূন্যতম 
শিক্ষাগত মান বজায় থাকবে এবং এই বৃত্তিতে নবাগত কর্মীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ 

শিক্ষাগত মান কাষ'করী করা হবে। 
(২) যে সব গ্রন্থাগার বমীদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নিদেশিত 

শিক্ষাগত বা বৃত্তিগত মান নেই অথচ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব সহকারে 

কাজ করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করলে, বিম্ব- 

বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই সব কমীদের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেবেন । 

(৩) এই সুপারিশ তৃতীয় পরিকঙ্পনা কাল থেকে কাষ'করী করা হবে। 

সুপারিশ কার্যকরী করা আরম্ভ হলে, প্রথম থেকে বকেয়! বেতন দেওয়া হবে ॥ 

(৪) বত“মানে কমীরা যে বেতন পাচ্ছেন এবং নৃতন বেতনের হার কায'করী 

হলে যে বেতন দেওয়া হবে এই দুইয়ের প্থকা-অথের শতকরা ৮* ভাগ দেবেন 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং শতকরা ২* ভাগ দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ 

কর্তৃপক্ষ । ূ * 
(৫) যে সমষ্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালর গ্রন্থাগারে ইতিমধ্যে শিক্ষকদের অনুরূপ 



ণৎ্ গ্রন্থাগার 

দ্বিতীয় পঞ্চবাধি-কীকালীন বেতন দেওয়। হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অন্রূপ 

তৃতীয় পঞ্চবাধিকীকালীন বেতন গ্রন্থাগার কমীদেরও দেওয়া হবে। 

(৬) কলেজের গ্রন্থাগারিককে লেকচারারের অনুরূপ বেতন দেওয়! হবে। 

(৭) শুধ বেতনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনংপ বেতন দেওয়া হবে। 

একট: বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাষে যে পুরানো সুপারিশের সংগে এই নূতন 

সুপারিশের কিছু পার্থক্য আছে । প্রথমতঃ যেসব গ্রন্থাগার কর্মীর নূন্যতম যোগ)তা 

নাই, সে সব ক্ষেত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুপারিশ করলে, বিশ্ববিদ্যালয় 

মঞ্জরী কমিশন তা গ্রহণ করবেন। তাছাড়া আথক দায়িত্ব, বকেয়া বেতন, কলেজ 

গ্রন্থাগারিকদের বেতন ইত্যাদি সম্পকে" সংস্পম্ট উল্লেখ আছে । গ্রন্থাগার পরিষদ 

সমূহের স্মারকলিপির কিমদংশ মেনে নেওয়ার জন্য তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জবী 

কমিশনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । এইসব অভিনন্দনযোগ্য পরিবর্তন সত্বেও সংপারিশের 

মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি ও দুঝলতা। ররে গেছে । এই সমস্ত ত্রথটর মধ 

উল্লেখযোগ্য হল । 

(১) এই সংপারিশের মধ্যে নূন্যতম শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা নাই, 

এই ধরণের কমীদের মধ্যে কারা লেকচারারের অনুরূপ (জহনিয়র প্রফেসানাল) বেতন 

পাবেন তা সুনিদি্টভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। সবকিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় 

কতৃপক্ষের সুপারিশের উপর দেওয়া হয়েছে। আমাদের আশঙকা স:পারিশের 

চোরাগলিতে অনেক বংত্তিকুশলী কর্মী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা নাই অথচ অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল 

কর্মী এই সুযোগলাভে বঞ্চিত হতে পারেন । অজুহাত এ এক-_নন্যতম শিক্ষাগত 

যোগ্যতা নাই । অথচ আমরা আশা করেছিলাম যে এই স.পারিশ কার্করী কর'র 

সময় বিভিদ্ন গ্র“থাগারে মঞ্জুরী কমিশন নিদিন্টি নূন্যতম যোগ্যতা নাই এই ধরণের 

বৃত্তিকুশলী (নূন্যতম যোগ্যতা গ্রাজুয়েট ও ডিশ্লোম1) এবং অন্যান্য আধাবত্তিকুশলা 

(নূন্যতম যোগ্যত ম্যাট্রিকুলেশন[ইণ্টারমিডিয়েট/গ্রাজুয়েট + ১০ বৎসরের অধিককালের 

কমের অভিজ্ঞতা + গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত) কর্মীদের সম্পকে 

সুনিরিষ্ট উল্লেখ সুপারিশে থাকবে । 

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন শতকরা ৮* ভাগ খরচের দায়িত্ব নিয়েছেন, 

অবশিষ্ট ২০ ভাগের দায়িত্ব বি*ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। 

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে (যথা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) 
এই পরিকল্পন। কাষকরী করা হয়েছে । শতকরা ২০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে 

পেতে অসুবিধা হয়মি। কিন্তু আমাদের আশঞক] অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক 
সঙ্কটের অজহাতে এই পরিকজ্পন! চাল? হতে বেশ দেরী হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃপক্ষ বলবেন ষে প্রয়োজনীয় শতকর। ২* ভাগ অথ সরকারের কানু থেকে না গেলে 

এই পরিকজ্পন! কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতা থেকে 

আমরা জেনেছি সরকারকে এই বিষয়ে সন্ত করানো কি কঠিন, কাজ । এমতাবস্থায় 
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আর্থিক কচ্টে জর্জরিত গ্রদ্থাগারিকদের দুরবস্থার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সমুদয় 

আঘথি'ক দাযিত বিমববিদ্যালয মঞ্জুরী কমিশনের নেওয়া উচিত ছিল । হিসেব করলে 

দেখা যাবে, প্রতিশ্রুত অর্থে চেয়ে মোট এই অথের পরিমাণ খুব বেশী হবেনা । 

০৩) শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন গ্র-্থাগারিদের দেওয়া! হবে বলে স্থির হযেছে । 

অথচ শিক্ষকদের অনুরূপ তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিবজপনাকালীন বেতন দেওষার সম্পকে 

একটি অহেতুক সতত আরোপ করা হয়েছে । এই সত হল যে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদা!লয় 

ও কলেজ কর্তৃপক্ষ আগে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকজপনাকালীন শিক্ষকদের অনুপ 

বেতন দেবেন এবং সেক্ষেত্রে বিশববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিক্পন৷ 

কালীন শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দিতে রাজী থাকেন । “শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন 

গ্রদ্থাগারিকদের দেওয়া হবে” এই সিক্ধাম্তের সংগে এই সর্ত সম্পৃ্ণ সঙ্গতিহীন 

গ অযোজিক বলে আমাদের ধারণা । 

(৪) পূর্বতন সুপারিশে ছিল গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনরূপ সামাজিক ও 

আথিক মযণাদা দেওয়া! হবে ॥। অথচ এট সংপারিশে সনিিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, 

শুধ্ শিক্ষকদের অনৃদূপ বেতন দেওয়া হবে । এ্যাদার প্রত্নটী বিলুণ্ত করা 
হয়েছে । সসংবদ্ধ আধুনিক শিক্ষা বাবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা কোন অংশে 

শিক্ষকের চেয়ে কম নয় । আঘথিক প্রশ্নে শিক্ষকদের সমপযণায় অথচ মর্যাদার প্রশ্নে 

কম, এর মধ্যে কোন ষুজ্ি আছে বলে মনে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় হ্জুরী কমিশনের 

সুপারিশ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, মঞ্জুরী কমিশন চান উচ্চশিক্ষিত ও 

আত্মমযন্দা সম্পন্ন বাক্তিরা এই বৃত্তিতে আসৃক। সুতরাং এই বৃত্তিকে সম্ধ- 

শালী করতে হলে আথিক মযণদার সঙ্গে সামাজিক মর্ধাদাও দিতে হবে । 

(৫) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধো যাঁদের মঞ্জুরী কণিশন নির্দেশিত নূন্যতম 

যোগ)তা আছে, তাঁদের কলেজের একটি বিষয়ের ভারপ্রাসত অধ্যাপকের অনুরূপ 

বেতন দেওয়া উচিত ছিল। [য সব বৃত্তিকুশলী বা আধা বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগারিকদের 

এঁ নূন্যতম যোগ্যতা নাই, তাঁদের লেকচারের অনুরূপ বেতন দেওয়া উচিত । 

মঞ্জরী কমিশনের মূল দুবলতাগুলি উপরে তুলে ধরা হল। আশাকরি এই 
ত্রটিগহলির সংশোধন অবিলদ্বে করা হবে । কিন্তু এই সমস্ত সত্তেও আমরা এই 
সংশোধিত সপারিশকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি অবিলম্বে এই সংপারিশ 

কার্যকরী করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট আমাদের 

আবেদন, বি*বব্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যে সম্ভবনা এনে দিয়েছেন তার সুযোগ যেন 

গ্রহণ করা হয় । এই লুযোগ যেন আমরা না হ'রাই । বিশ্ববিদ্যালয ও কলেজ 

কতৃপক্ষের নিকট আমাদের আবেদন £ 

(১) এই সংপারিশ অবিলম্বে কা “করী করা হোক। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 

মি বৃত্তিকুশলী কর্মী (নূনাতম যোগ্যতাসম্পন্ন 
টতম যোগ্যতা নাই অথচ দশ বৎসরের অধিককাল 
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দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা সহকারে কাজ করেছেন এই ধরণের কর্মী- সকলেই যেন 

সংপারিশের ফলে লাভবান হন। সপারিশের কারচপিতে কেউ যেন বাদ 

না পড়েন । 
(২) এই সুপারিশ কাষকরী করার সময় যেন শিক্ষকদের অনুরূপ তৃতীয় পঞ্চ 

বাধিকী পরিকজ্পনাকালীন বেতন দেওয়। হয় ॥ 

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় গ্রম্থাগা€কমীদের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতি অনযায়ী যেন 

কলেজ গ্রদ্থাগারিকদের বেতনের হার ঠিক করা হয় । 

(8) মধণাদার প্রশ্নে শিক্ষকদের অনুরূপ মরধাদা যেন গ্রম্থাগারিকদের 

দেওয়। হয়। 

এই পরিকঙ্পনা কাষকরী না করার যে অজুহাত অনেক সময় শোন৷ যায় তা 

হল গ্রম্থাগার কমীদের নূন্যতম যোগ্যতার অভাব এবং অর্থের অভাব । প্রথম 

অভিযোগের উত্তরে আমরা বলতে চাই নূনাতম যোগ্যতা নাই এই ধরণের কর্মীদের 

দিয়ে অধিকাংশ গ্রন্থাগারে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতাসম্পন্ন কমীদের কাজ 

করান হয়, অথচ বেতন দেওয়ার সময় অন্য অজুহাত দেখান হয়। দীর্ঘদিন কাজের 

ফলে এই কম্ীরা অভিজ্ঞতা সম্ধ ও পরিপূর্ণভাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার উপযহক্ত । 
দ্বিতীয় বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য হল, বিডিদ্ন কাজ ও পরিকজ্পনার জনা অর্থ 

সংগ্রহ হতে পারে, অথচ গ্রম্থগারিকদের জন্য এই সামান্য মর্থ সংগ্রহ করা কি » "ভব 

নয়? অধিকন্তু এই ক্ষেত্রে মঞ্জুরী কমিশন শতকরা ৮* ভাগ খরচের দায়িত্ব নেবেন। 

সমস্ত ব্যাপারটি উদার ও সহানুভূতিশীল দুষ্টিভগ্গীর দ্বারা বিচার করলে যে একটি 

সংষ্ঠ সমাধান হওয়া সম্ভব, তা আমরা আন্তরিকভাবে বি*বাস করি । 

পরিশেষে আমরা আবেদন জানাই পশ্চিমবাংলার গ্রল্থাগার কর্মীদের কাছে । এই 

সুপারিশ যথাযথ কাষ“করী করার জন্য আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রযোজন । বিশ্ব” 

বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এই সপারিশ গত ৩০ বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতাক্ষ 

ফল । সঞ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় আমর এই সংযোগ অর্জন করেছি । এই সুযোগকে সঠিকভাবে 

রূপ দেওয়ার জনা তাই আমদের সক্রিয় হতে হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 
বিশেষ গ্রম্থাগার পরিষদ ও তথ্যপরবরাহ সংস্থা ( ইয্লাসলিক ), বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদ 

এবং গ্রম্থাগার কমীঁদের তৎপরতা ও সঞ্ঘবদ্ধতা এই পরিকজ্পনাকে সার্থক করে তুলবে 

এই বি*বাম আমাদের আছে । আমর! জানি বত“মানের এই কমচাঞ্চল্য আগামী দিনের 
সুখী জীবনের সোপান । 
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আবাঢ ১৩৩৯ 

আদিত্য ওহদ্দোর 

গ্রন্থবিছ্যা। 3 গ্রন্থ-বিবব্রণ 

কোনো বই ব। পুথি পরীক্ষা করে তার যে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তা 

লিপিবদ্ধ কর! প্রয়োজন হয় । গ্রন্থের এই লিপিবদ্ধ পরিচয়কে বলব গ্রদ্থবিবরণ। 

গ্রথবিধরণ দেওয়া প্রয়োজন হয় যাতে গ্রশ্থের অবত“মানে গ্রম্থকে চিনে নিতে পারি ॥ 

অবশ্য গ্রন্থ বিবরণের পরিমাণ অনযযায়ী গ্রন্থকে চিনতে পারার পরিমাণেরও 

ভেদ হয়। 

গ্রদ্থবিবরণের নানতম পরিমাণ হল শুধু গ্রন্থের লেখক ও গ্রম্থের নাম লিপিবদ্ধ 

করা। যেমন, 

ছোটগল্প । শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

এতে জান৷ গেল যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ছোটগল্প' নামে একটা বই প্রকাশিত 

হয়েছে । কিন্তু . বইটির মূুদ্রণরূপ সম্বন্ধে কোনোই ধারণা করা চলে না এই 

পরিচয়ে । অথচ গ্রম্থ-বিবরণে এই পরিচয় থাকাটা আবশ্যিক । 

এখন যদি লেখা যায়-_- 

ছোটগর্প। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । কলিকাতা আদি ব্লাঙ্গসমাজ যদেত্র শ্রীকালিদাস 

চক্রবতী দ্বারা! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । ৫৫ নং চিংপুর রোড । ১৫ ফাল্গুন 

১৩০০ সাল । মূল্য ১. এক টাকা । 

এবার বইটির মুদ্ূণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া গেল। বইটি কোথ৷ থেকে 
ছাপা হয়েছে, কে ছেপেছেন ও প্রকাশ করেছেন, কবে প্রকাশিত হয়েছে ও মূল্য 
কত--এই খবরগুলি জান গেল । ৃঁ 

কিন্তু এ বিবরণ থেকে এট। জানা গেল 'ন! যে বইটির আখ্যাপত্র কী ভাবে ছাপা 
হয়েছে তা যদি জানাতে হয় তাহলে উক্ত বিবরণকে লিপিবদ্ধ করতে হবে এইভাবেস 
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ছোটগঙ্প ।| শ্রীরবীপ্দ্রনাথ ঠাকুর । | কলিকাতা! | আদি ব্রাঙ্গসমাজ যল্ত্রে | 
শ্রীকালিদ!স চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও | প্রকাশিত । 1৫৫ নং চিৎপুর রোড । | ১৫ 

ফাজ্গুন ১৩০০ সাল । | মূল্য ১২ এক টাকা । 

আখ্যাপত্রে ছাপা শব্দগুলি কীভাবে সাজানো হয়েছে তাই জানাবার জন্যে 

বাক দাগগুলি কাট! হয়েছে । এবার বাঁক। দাগগুলির সাহায্যে আখ্যাপত্রটির 

মুদ্রুণরূপ তুলে ধরা যেতে পারে । আখ্যাপত্রটি ছাপা হয়েছে এইভাবে-- 

ছোটগল্প । 

প্রীরবীজ্্রলাথ ঠাকুর 

কলিকাতা 

আদি ব্রাহ্ষগসমাজ যন্ত্রে 

জ্ীকালিদাস চক্রবর্তী "বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
৫ নং চিৎপুর রোড । 

১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল। 

মৃল্য ১২ এক টাকা। 

বাঁকা দাগগুলির অথ“ নিশ্চয়ই স্পন্ট হয়েছে । আখ্যাপত্রের প্রতি মুদ্রিত 

লাইনকে নিদেশ করছে এক একটি বাঁকা দাগ । আখ্যাপব্ের মুদ্ুণরূপ নিদে'শ 

করার জন্য এইভাবে বাঁক! দাগ অগ্কিত করা গ্রদ্থবিবরণের একটি সব“সন্মত প্রথা । 

এবার ইংরেজি বইয়ের উদাহরণ দেওয়া যাক। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের 

অন্যতম ইয়েটসের (৬. 3. 6৪0 ) একখানি বইয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে 

এইভাবে ২-- 

[71691০01175 17401 0দ 22৬)79/70259125 | 00165 

16001:005 11 051 উ/, 8, 6৪5. 11900925813) 1 00005 ৪6০ 
79806 1 5000916. 200001৬1776 700)6 13 77171152০01. 186 7187147274 

16 0) 176 17116207722, £/76 12/-710117 %21%077712 ৫ ররর ০0 /48)16)) 

85072512015 72587 107176 41 0677%6 21762672 1005621, ) 

757 20. 482 90100015108 20, 11721 01808 71 0816005 11 
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00101151865 08000615020 ৮5250» 0. [374 1510616) 0830 01 0199 ৪ 

9050 196110110091006 00 ৮2130১10100, [576 13 10016) 26150105020 ড€50, 

20, 1 7-817 050 00, 943 5 0. ক 01501321150 0£ 9০০৮৩ ০৬ 006 

075 5810505 £১000005 ৮5150 15010 0০1 45-46 131 10000100005 01055108107 

70555, [070%10 3:9000015) 00010166509. 1000010, 01471170149 1 
01210, 

[95060 10] 10111016011 1091061 ০০৮25 0০91090 ০৫1: ০৫-1919615, 

15002160 101015010 010 0006 00৮01, 800 %/108 06814516%+5 09518 020. 160 

10800 5106 7 005 16006101075 09110550086 06 002 11016-09596 1000 006 00166 

06010596651 006 90101059112 815 00016590391] 50895 01001007060, 

£& 01010660511 5590108 27105015 9০015 15 00101151560 ৪ 117 060 1 200 

009 65705 010 55101011015 59511506০91 13991561195 00 77096 20010 06 

৪10৮ 15009017615 80901559060 006 150 1596 10 50177 500165, 70101151969 

17) 40011 1894,271760090% 17616 09501017020 106109085 6০0 1৬75, 6215 

8190 1209% 005910118৮০ [066] 526555 ০%7 ০90৮, 16 5০১ 10 ৬০৪1৭ 

1১০ 6811161 0080 00060 590165 ৮91101) 8165 6০90100 910 ০0901005010 

07৩ 0০৮০: 9060 05 ০1৭10179107, 1071) 000 10 006 01010151) 

1৬056010193 13916 15 ০০৬৪1: 60100 8৪৮95) 5০ ০8101700106 ০1660. 10 ০৬146105. 

5৮700175 50805 0580 076 571001) ০92515660. ০6 900 ০00195 ৪00 60 11) 

19936 ৮৮181010615, 108৮8 06৮51 8610 01 155210 ০06 ৪ ০00 10 10995 

৮/18190615, [00001000966] 00৩ 1500105 06 006 ঠা ০615 21510 01 

৪19 00 19006 9৮81191010, 

এই বিবরণ মারফং আমরা বইটির আখ্যাপত্রের রূপটা অতি স্পঙ্টভাবে পাই । 
জানতে পারি ষে এই আখ্যাপত্রট চিত্রিত। শিরোনামের আগে একটি ফনুরণ বা 

ফুলের নম্সা এবং পরে তিনটি অনুরূপ নজ্স। আছে । তাছাড়া আখ্যাপত্রের বাঁদিকে 

আছে একট। ছবি, ডানদিকে মংদ্রিত হয়েছে বইয়ের আখ্যা । 

তারপর জানানে। হয়েছে বইটির আকারের পরিমাপ ও পৃচ্ভা সংখ্যা । কিন্তু 

যেহেতু কেবলমাত্র প্ঠ! সংখ্যার দ্বারা জানা যায না যে আসল বইটা কোথায় শুর 

ও কোথায় শেষ এবং বইয়ের বিষয়বস্তু ছাড়াও অন্যান্য আর কিছু ছাপা হয়েছে কিনা, 

সে কারণে বিশ্লেষণ করে জানানো হয়েছে বইটির মোট ৪৮ পঞ্ঠার মধ্যে কত পা্ঞা 

বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেছে, এবং অন্যান্য কোন: কোন: পৃঙ্ঠায় কী কী বস্তু ছাপা 

হয়েছে । যে সব পম্ঠায় কিছুই ছাপা হয় নি তাদেরও বিবরণ একটি একটি করে 
জানানো হয়েছে । 

এরপর জানানে! হয়েছে বইটি কীভাবে বাঁধানো হয়েছে । এমন কি মলাটের 
রঙের বর্ণনা দেওয়। হয়েছে ও বইয়ের ধারগুলি যে ছাঁটা হয় নি তাও জানানো হয়েছে। 
তারপর বইটির সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য বিবৃত হয়েছে । তার থেকে জানতে 

পারি যে বইটি যে সংস্করণের সে সংস্করণে মোট ৫০০ অনুরূপ কপি ছাড়া ৬০ কৃপি 
আলগা মলাটে বার কর! হয়েছিল । 
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এবার এই বইয়েরই আর একটি বিবরণ নেওয়৷ যাক-_ 
1177114)819 05 758 015705911121351/, 13, ৪51 [60111515615 

46৮1068১777 764.11/001010800/9609106 ও 101070511105010 0811910817৬ 4300০১1৬ 

[51০] 

6415 ৯45) 00. 1৮) 49: 00100115108 179160019) 0066১706 1010015- 

[16০3 15 05518176077 1৬1, 4১০16 1358195105, 02. ৮৪5০১ 00,017] 5 1506০9 

01900 10061591506 ০7 ৮1505 17, [171] 7 000) ৮৪5০ 01500 20,112 

10016) 1]11)15 7156 01001 010 51091] 81061 15 11716 00 0001 1)0100160 80 

[ছে 00016590906 ও. চ100211) 6150 101801১00, [374] ২ 0%-605১ ৪6 

০0 115 [991:60911081005 2130 0886 010 ৮156)১ 1910, 15-6] 7 72150055 5০150 

51901, 170. [7-81 3 €5%0 00. 9-43 3 0. [কব] হা) 30010010010, 40616 

21996 00157006107 00111160119 [81704 06 1768165 1065110) 13101) 921786 

89191126010 400050) 1894, 001 56925 ৪ 76177710911) 60011510513) (58509010 

13801101108 2 01015920,5 1009৬1০০0৫6 00 ৬11590 ও 9905 011156151 

71955 10,145] 5 100. 146-48] 1801 

[550৪ণ 10. 616 70070000810 ৮10 19061) 2011006৭007 0150) 00 

51010) 7 51166 9170-10910015 5 911 2425 00011001064, 

450 0010105 1001)1151)60 11) 189৭. 

এই বিবরণ থেকে জানতে পারছি যে যদিও বইটি একই সালে ছাপা হয়েছে, 
গঠনবৈচিত্র্ে বইটির গোত্র আলাদ।। আসলে এটি আমেরিকান সংস্করণ, ফলে 

আকারে-প্রকারে বিলিতি সংস্করণের চেয়ে যথেষ্ট পৃথক । এখানে লক্ষাণীয় যে বইটির 

আখ্যাপত্রের মবদ্রণাঙ্কে (1000000) প্রকাশকালে ভূল ছাপা হয়েছে । 7১14০০০২০1৮ 
অথণৎং ১৮৯৪ সালের স্থানে ১1৭০০০7৮ অথথৎ ১৮১৪ সাল ছাপ। হয়েছে । 

এবার আর একজন বিশ্ববিশ্রুত কবির একটি বইন্নেয় উদাহরণ নেওয়। যাক । 

এলিয়টের (71 5, 01190) 1147907 11/০  041/1০7/01 নাটকের প্রথম সঞ্করণের 

মূদ্রণরূপ হল এই-- 

11078705311) 772 04877270171, ১, 01190150109911781001 

920 791981 1.107160/24 1২0556]] 900815 

1 70181011691, 2 18৬69) 7-8? 190. 4 1015016 15865, 228 ৯ 145 ০0. 55. 

70015 ০1901 1606769 10%/175/91৭ 1 8০910 01) 9010 5 20070810515, 09106 

৫0505781006 19110699110 16ণ0 21201019501. 

3,000 ০019195 5615 10101151560 011 005 13, 1935, 07 76/59 0/ 

17116409786 2 চ105% 00101151559 1 0016 10৯0৬ ৭০, 

কিন্তু এর পাশে যদি এই বিবরণ রাখা যায় 1-- 

110001511775 10477808811 55) 2, 5. 214707118০0 
1291000 / 100 055 চ8501৮9]1 ০06 05 চ06005 06 090050 080)6015] | 
1955 | ০8051015121 90010 20৭) 17041750 1 05 06020155190 ০1 

6) 4১000029150 21 65515. 17819817209 78061) 
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তাহলে জানা যায় যে 17191457৮02 170017/12/1এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 

হবার কিছুদিন আগে এঁ নাটকের এক স্বপপসংখ্যক মঞ্চ সংস্করণ ছাপা হয়। এই 

মঞ্চ-সংস্করণে নাটকের বঙ্তুভাষণ সামান্য পরিবতিভি হয়েছে । এবং গ্রন্থটির 

মুদ্রণরূপের দিক থেকে একটি বিশেষ তথ্য হল এই যে বহয়ের ছাপ মলাট প্রস্তুত 

হবার আগেই কয়েক কপি শাদা মজবুত কাগজের অচ্ছাদনে মঞ্জাভিনেতাদের ব্যবহারের 

জন্যে বিলি হয়েছিল । 

ওপরে ইংরেজী বইয়ের যে গ্রত্থবিবরণ দেওয়া হয়েছে, সে বিবরণকে বল। যেতে 

পারে পণণঙ্গ বিবরণ । পর্ণাজ্। বিবরণ গ্রণ্থের মুদ্ূণকূপ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য 

তথাকে ধরে ঝাখতে চেম্টা করে । অবশ যে উদাহবুণ দেওয়া হয়েছে তাতে ছাপার 

হরফ ও কাগজ সম্পকে কোন বিবরণ নেই । প্ণঙ্গ গ্রন্থ বিবরণে তা থাকা 

উচিত । 

আমরা আধুনিক বইয়ের উদাহরণ নিয়েছি বলে গ্রন্থের পজ্ঞা সংখ্য। বা পত্রাঙ্কের 
বধরণ দেবার একট অন্য বিশেষ রীতি উহ্য থেকে গেছে । এবার এই রীতির বিষয় 

কিছু বল। যাক । 

ছাপার ক্ষেত্রে ফর্ম। 01900 ) বলভে কী বোঝায়, এবং প্রতি ফমণর কেন 

সংখ্যাচিহ্ধ (51%0051) ছাপা হয় তার কারণও জানিয়েছি ইতিপুবে মুদ্রণ সম্বন্ধে 

আলোচন৷ করতে গিয়ে । 517810:৩ বা সংখ্যাচিহ্ন দবারা একটী বইয়ের পৃঙ্ঠাসংখ্যা 
অনায়াসে কষে ফেলা যায় । যেমন ষোল পেজী বা পঞ্ঠার ফম্ণার সংখ্যাচিহ্ন যদি 

১ থেকে ১০ পাওয়৷ যায় তাহলে প্ঠাসংখ্যার সমষ্টি হবে১০ ৯ ১৬ অথণৎ ১৬০ |" এই 

সংখ্যাচিহ্ন যদি ব্যঞ্জন ব্ণমাল!র অক্ষর দিয়ে ছাপা হয় তাহলে ক থেকে ঞ পযন্ত 

ছাপ হবে। গ্রন্থবিদ্যার ভাষায় ফর্মার সংখ্যাচিহ্ন সমেত পম্তাসংখ্য। প্রকাশ করতে 

হলে লিখতে হবে, 

প্রথম ক্ষেত্রে ১-১০৮ 3 দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, ক-এঃ৮ । 

ফমণর সংখ্যাচিহ্বের শীর্ষে যে সংখ্যা লিখিত হয়েছে তা এক একট ফমণর 

পত্রসংখ্যা (15255 ) সূষীত করছে । অর্থাৎ ১০ ৯৮০৮০ পত্র বা ১৬০ পৃম্ঠা। 

ফমণর সংখ্যাচিহন রোমান বণ'মালার সাহায্যে যদি সচীত হয় তাহলে 7, ৬ এবং 

7 অক্ষর তিনটি গ্রহণ করার বিধি নেই। সতরাং পচ্ঠাসংখ্য। 4-2০এর অর্থ হল 
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প্রতি ফমণয় আছে ছয় পত্র বা বারে! পজ্ঠ।) এবং সব'সমেত পন্ঠা হল ২৩১৮১২০, 

২৭৬। 
এবার একটা জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। যদি' পৃজ্ঠাসংখ্যার হিসাব লিপিবদ্ধ 

হয় এইভাবে-- 

ঠা হ724-50-চ902285* 
তাহলে হিসাবট। দাঁড়াবে 

৪১৮4+2+24+2%6+2১৪+4+2+6৯৮4-৮100 পত্র বা 200 পচ্ঠ । 

অথণং 

£& থেকে চু চিহ্নিত ৮ ফমণয় প্রতি ফর্মার পত্রসংখা। ৪, পর্রসমচ্টি ৮৮ ৪০৩২ 

] ১. ১ ফমণর পত্রসংখ্যা ২, 5 ১%হল্ ২ 

[ও [ ১ ২ ফর্মায় প্রতি ফমণর পত্রসংখ্য।৪, ১, ২১৮৪. ৮ 

11 ও যু, ২৯, ৪ / ৬, », ২৮৬-০১২ 

0 ও ৮ ১ ২ 5, রঃ রি ৮ঃ ১১ ২৮৮ -*১৬ 

ঙ) ১ ১ ফমণর পত্রসংখ্য। 9৪, ১, ১১৪০৮ ৪ 

[১ টাটা 8 5 চা ১১ ১১৮ ২ইক্দগ * 

5 থেকে 72 », ৬ কফরমায় প্রতি ফমণর পত্রসংখ্যা ৪, ১ ৬৮৪,০২৪ 

সমগ্র পত্র সমষ্টি "১০০ অথব। 

পূজ্চাসমচ্টি ₹ ২০০ 

ও থেকে ? চিহ্নিত ফর্মাগৃলির সংখ্য। ৬ ধরা হয়েছে কারণ পবেই বলাযে ৬ ও ৬/ বণ 

দ্বারা ফর্মাসংখ্য। চিহ্নিত করা হয় না । ও দুটি বণ" বাদ দেওয়া হয়। 

ফর্মা অনূযারী পহ্ঠাসংখ্য। লিপিবব্ধ করার কাজটী জটিল হয়ে দেখা দেয় 
পুরনো বইয়ের ক্ষেত্রে । আজকাল যেমন যে ফম্ণয় কোনো বই ছাপা হয় সেই 

ফর্মার মাপ অপরিবতিত থাকে, আগে কিন্তু তেমন ছিল ন।। তখন ফর্মার মাপ একই 

বইরের বেলায় নানাভাবে বদল হত ॥। ওপরের দঙ্টাম্ত ত্যর প্রমাণ । 

পূণজ্গ গ্রন্থবিবরণের বূপটা কীরকম, তার একটা মোটামুটি ধারণা করা গেল 

আশা করি । এই রকম গ্রন্থবিবরণের পদ্ধতি ঘদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখব 

এই পদ্ধতি মোট চারটে উপাদানে গঠিত ॥ পঠেণগ্গ গ্রন্থবিবরণে চাই-- 

(১) আধখ্যাপত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ । আখ্যাপত্রে মুদ্রিত প্রতি লাইনের সীমা 

বাঁকা দাগ কেটে নিদিষ্ট করতে হবে। যদি পুম্পিক। (00192198) থাকে তাহলে 
তা এইসত্ে লিপিবদ্ধ করতে হবে। 

(২) পৃজ্ঠাত্কের বিবরণ, বইয়ের মাপ, মূলা ও মাদ্রণশৈলী। গ্রম্থে মূল 
বস্তুভাবণের অতিরিক্ত যে সব প্র বিধৃত হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেক টিতে ঘা কিছু 
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মুদ্রিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ । মুদ্রণশৈলীর বিবরণ জানাবে কী রকম হরফে ছাপা 

হয়েছে ও প্রতি পাতায় কত লাইন ছাপা আছে। 

(৩) বিষয়বস্তুর সূচী বা রচন। বিশ্লেষণ । 0৪) অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য । 

প্রশ্ন হতে পারে পৃণণৎগ গ্রন্থবিবরণের প্রয়োজন কী? এর উত্তর হল এই যে 
পুর্ণাঙ্গ গ্রদ্থবিবরণে গ্রন্থের মহদ্রণরূপ স্পষ্টভাবে বিধৃত থাকে, যার ফলে পরে 

এই বিবরণ মিলিয়ে গ্রন্থের অন্য কোন কপিকে সনাক্ত করা সহজ হয়। গ্রন্থের 

প্রথম সংস্করণের একটা বিশেষ মূল্য আছে, কারণ এইতেই পাওয়। যায় গ্রন্থে 

অঞ্গীভূত বিষয় সম্বন্ধে লেখকের প্রথম চিন্তা ও তার প্রকাশ। লেখক যত খতিতে 

বড় হবেন ততই তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংকরণের মূল্য বাড়বে । অবশ্য অন্য কোনো 

বিশেষ সংসকরণও বিশেষ কারণে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে । এইসব সংস্করণের কপি 

নিয়ে অনেক সময় বইয়ের বাজার ফাটকা বাজার হয়ে দাঁড়ায় । বই সংগ্রহ করা বাতিক 

যাঁদের কিংবা বড় বড় গ্রন্থাগারের কতৃপক্ষ দত্্প্রাপ্য গ্রম্থের জন্যে বিশাল অধ্কের 

টাকা খরচ করতে পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু কী করে তাঁরা বুঝবেন, যে বই তাঁপা 

কিনছেন তা জাল নয়, আসল? সেট! বোঝাবার জন্যেই তো পৃ্ণাওগ গ্রন্থবিবরণের 

উদ্ভব হয়েছে । যেমন, যদি কেউ ইয়েটসের 7705 1920 0£ 17768105 1065176 

বইয়ের একট] কপি দেখিয়ে বলে যে এই কপি হল বইটির বিলিতী প্রথম সংস্করণের 

একটি অকৃত্রি কপি, তাহলে সেকথাটাকে অনায়াসে যাচাই করে নেওয়া! চলে ওই 

বইয়ের যে পৃণণঞ্গ গ্রদ্থবিবরণ দেওয়া হয়েছ তার সাহায্য। 

বিমলেন্দু মজুমদার 

আমার দৃর্টিতি আমেরিকার গ্রন্থাগার 

[ ভারত'য় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মমচিব ও গোলপার্ক রামকৃষ্চ মিশন ইনষ্টিট্ুট অব কালচারের গ্রস্থাগ।রিক 

শ্রী মজুমদার যুক্তরাষ্ট্র সফরের শেষে কলকাতায় ফিরে বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ কার্থালয়ে এক বদ্তৃতায় ত।র ভ্রমণ 

অভিজ্ঞতা বিবৃত করেদ। বন্তুতাটি এখানে সংক্ষেপে প্রকাশিত হোল।] 

গত অক্টোবর মাসে আমেরিকার গভণ“মেপ্ট ও আমেরিকার গ্রম্থাগার পরিষদের 

যুগ্ম আমম্রণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা বার জন গ্রম্থাগারিক একটী 

সেমিনারে যোগদান করতে ও কয়েকটা গ্রন্থাগারের পরিচালনা পদ্ধতি দেখতে 
আমেরিকায় গিয়েছিলাম । অবশ্য যদিও গ্রন্থাগার ও গ্রম্থাগার সম্বন্ধীয় বিষয়গংলিই 
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আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল তবুও আমেরিকান গভণমেন্টের প্রতিনিধিরা বার বার 

আমাদের বলে দিয়েছিলেন আমরা যেন এ দেশ, দেশবাসী ও তাদের ইতিহাস, 

জীবনধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি দেখি ও জানবার এবং বোঝবার চেম্টা করি। 

আমদ্ত্রিত এই বার জনের মধ্যে ভারতবষ" থেকে চারজন, ইরাণ থেকে একজন 

মহিলা, পশ্চিম জামণণী থেকে দুজন, আয়ারল্যাণ্ড থেকে একজন, আজেপ্টীন। থেকে 
একজন, জাপান থেকে একজন, ফিলিপাইন থেকে একজন এবং পাকিস্তান থেকে ছিলেন 

একজন । আমাদের পরিভ্রমণের প্রধান বিষয়বস্তু সেমিনারটী, বোষ্টন সহরে সিমনস 

কলেজের গ্রন্থাগারে সতের দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল । সেখানে গ্রন্থাগার ও 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের অধিকতণ অধ্যাপক কে. আর. শ্যাফেই ছিলেন 

এই সেমিনারের কতণ। তিনি একাধারে যেমন পণ্ডিত ও হাসারনিক, অন্যদিকে 

তাঁর সংগঠন ক্ষমতাও ছিল প্রচংর। সেমিনারের সময় তাঁর কর্মবাস্ত দিনগুলির 

মধ্যেও তিনি সবর্দা আমাদের সংবিধা অসবিধার প্রতি তীক্ষ দ:ষ্টি রাখতেন ॥। তাঁর 

শিক্ষণ পদ্ধতিও বড় সুদ্দর। আর, সব থেকে তাঁর বক্ততাগুলে। খুব ভাল লাগত 

কারণ আমেরিকার গ্রন্থাগার পদ্ধতি নিয়ে বক্তৃত1 করার সময় তিনি এই পদ্ধতির ভাল 

দিকটা যখন বলতেন, মন্দদিকগযলোও সংগে সংগে বলে দিতেন। 

আমার প্রবন্ধের এই বিবিধ প্রসঙ্গে অ'মেরিক'ম থাকাকালীন অভার্থনার আর 

একটি ঘটন। বলে রাখি । আমেরিকান গভণ“মেন্ট আমাদের দেখাশুনা করার ভাঞ 

দিয়েছিলেন মিসেস কিপ নামে এক মহিলার ওপর । তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছুদিন 

আগে ভারতবধষে এসে এখানকার সহরে 11025 ০97০০ করে গ্রদ্থাগার 

বিজ্ঞানে এক নূতন আলোকসম্পাত করে গেছেন। কিপ দম্পতি উভয়েই গ্রদ্থাগারিক | 

ভারতে থাকাকালীন এর। রামকৃষ্ণ মিশন ইনাট্টিটযাট অব কালচারের ও ভারতীয় গ্রম্থাগার 

পরিষদের উদে?াগে একটি জ্ঞানগভ বক্তৃতাও দিয়ে গেছেন । আমেরিকায় মিসেস কিপ 

আমাদের দেখাশুনা এত নিখুতভানে ও আগ্রহ সহকারে করতেন যে আমর! সকলে 

তাঁর নূতন নামকরণ করলান মাদার কিপ। 

এবার সেমিনারের কথা বলি । সেমিনারের প্রথম বিষন্ন ছিল আমেরিকার 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাস আমরা জানলাম যে যুজরান্ট্রে স্টেটগুলিৰ মধো গ্রম্থাগার 

বাবস্থার কিরূপ তারহম্য আছে সেটী অনুসন্ধান করা এবং এই তার্তমা অপসারণের 
জন্যকি করা উচিত তা সংপারিশ করার জন্য ১৯৩০ এবং ১৯৪০ সালে দংটি কমিশন 

বসান হয়েছিল । ১৯৪৮ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ব8580091 গোছা 

(০%000110 11৮0 581510৬ গ্রন্থটি প্রকাশ করে বলেন যে সমস্ত দেশটার জন্য 
কোন একটি নিধণরিত গ্রম্থাগ্রার ব্যবস্থা (9এথাণে চোদ ০ 58106 ) প্রবত'ন 
করা উচিত হবে না। সেজন্য বিভিদ্ন চ্টেটের জনা ছ'রকমের বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগার 
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ব্যবস্থার প্রবতন করতে এই গ্রন্থে সুপারিশ করা হয়। 

আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগ.র ব্যবস্থার আধুনিক পরিকল্পনায় অ'নক 

পরিবতন দেখা দিয়েছে । পুরাতন ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারকে গীজণর মত 

দেখা হত। লোকে জানত দেশে গ্রন্থাগার আছে, কিন্তু খুব কম লোকই 

গ্রন্থাগার ব্যবহার করত । গ্রন্থাগার তখন ছিল সাধারণের পুস্তক ভাণ্ডার (50০15 

1,০৩৪) আর এদের কাজকম+ও গ্রন্থাগার ভবনের চারটি দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকত। কিন্তু ব্“মানকালে সেই মনোভাবের বেশ পরিবত'ন হয়েছে । এখনকার 

গ্রথাগারগুলে। তাদের শিক্ষাবিষয়ক কাধ“ক্রম সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাগর 
ভবনের বাইরেও সম্প্রসারণ করছে এবং সমাজও বহক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সহযোগিতা ও 
নেতৃত্ব অনংভব করছে । 

নিম্নে ১৯৫ সালে আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্য। দেওয়া হল £ 

লে!ক সংখ্যা গ্র্থাগগারের ব্যয় 

সংখ্যা (ডলার) 
প্রথম শ্রেণী ১ লক্ষের ওপর ১৩৫ ১,০০৯০৬০ 

এর ওপর 

দ্বিতীয় শ্রেণী ২৫,০০০ থেকে ৫৭৭ ২৫১০ ০০ 

১ লক্ষ থেকে ১,০০,০০০ 

তৃতীয় শ্রেণী ৫,০০০ থেকে ১৮৮৮ ৪,০০০ 

: ২৫১০০০ থেকে ২৫,০০৬ 
চতুথ” শ্রেণী ৫,০০০ এর কম ৪৮০৮ ৪,০০০ এর কম 

১৯৫০ সালে মোট দহ কোটী সন্তর লক্ষ লোক গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত ছিল। ১৯৬০ সালে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে পুরো দহ কোটীতে । 

প্রসঞ্গক্রমে, যুক্তরান্ট্রে ১৯৫০ সালে লোক সংখ্যা ছিল ১৫ কোটির উপর এবং ১৯৬০ 
সালের লোক সংখ্যা হচ্ছে ১৮ কোটির কাছাকাছি । 

১৯৫০ সালেই সব্প্রথম গ্রন্থগার আইন বিলের ওপর ভোট নেওয়। হয়, কিন্তু 
দুভণগাক্রমে মাত্র তিনগসি ভোটের জন্য বিলটী অনুমোদিত হয়নি । ১৯৫৬ সালের 
জুন মাসে গ্রন্থাগার আইন বিল পাশ হবার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার দশ হাজার বা 

তার কম লোক সংখ্য। সম্বলিত গ্রামগুলোতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাল করবার জন্য বা 
চাল; রাখার জন্য আংশিক ব্যয়ভার বহন করছেন । 

সেমিনারের দ্বিতীয় বিষয় ছিল আমেরিকায় সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থা । 

আমেরিকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন 

গ্রথাগারগুলো। জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জনসাধারণ এগুলো 
স:ষ্ট করেনি । লক্ষপতি ধনীরা 7৭০%/1050: সুষ্টি করে বড় বড় সহরে জনসাধারণের 

জন্য গ্রম্থাগার স্থাপিত করে দিয়েছিলেন, তাঁরা আগে ভে-বও দেখেন নি জনসাধারণ 

গু্থাগার চায় কিন) । 
ও | 



১৪২ গ্রন্থাগার ॥] আষাঢ় 

আমেরিকায় সামারণ গ্রপ্থাগারগলো পরিচালনার ভার থাকে বোড অব ট্রা্টির 

ওপরু । এই বযোড অব ট্রাষ্টির সভ্য সংখ্যা তিন থেকে নমজন। কিন্তু বেশীর ভাগ 

ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই বোড অব ট্রাষ্টির সভ্য সংখ্যা ন-এর অনেক বেশী এবং একটি 

ক্ষেত্রে দেখ! গেছে বোডে" আছেন একশ ছেইশ জন। বোড অফ দ্রাষ্টির সভ্যদের 

মনোনীত করেন সহ্রের মেয়র কিন্তু তাঁর এ মনোয়ন সিটি কাউগ্সিল দ্বারা সমঘিত 

হওয়] চাই । 

3০৪ ০06 79366৪5-এর ভাল দিকগুলে! হল ঃ 

1, 3০991নু 9£ 0050565 10:05165 ৪ 01১০]. 010 016 0906105, 25 চটে 
০0100100160 100110য €(1609050 11112101508 819 81055 017908006 0061] 
19109). 3, 01005065005 [11টি 00] 0011002] 107006006ত ক 30910 
০৫ 00566651095 10911 98162 0051, 

আমেরিকায় সাধারণ গ্রম্থাগারগূলোর পরিচালনা ব্যবস্থার কাঠামো নীচে 
দেওয়া হল £ 

11201 

13০0710 06101056565 (1.69511% 01061117121 ) 

[711১1311017 

৩৪ [11210035০01 111012717165 

এই 16705 01 09 118181765 একটা নতুন জিনিষ । এরা স্থানীয় প্রভাবশালী 

লোক যাঁদের গ্রথাগার ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতি আছে । গ্রন্থাগ।বকে এর] নানাভাবে 
সাহায্য করেন। 

ক্যাটালগিং এবং ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয় ও দেশে ৯৬% 
সাধারণ গ্রন্থাগার এবং ৮৪% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে ডিউই বগাঁকরণ ব্যবহার 

করে। ওদেশের প্রায় সব গ্রন্থাগারেই 91০00081% ০86510006 এমন কি 

বিশববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগলিতে যেখানে আমি খুবই আশা করেছিলাম যে 18$51960 

০৪151980৩ দেখব, সেখানেও দেখলাম 01661010217 ০86910899 ব্যবহাত হচ্ছে । 

ওদেশে [565167202 56:%105 খুব উদ্নত। যদিও তার এক কারণ হচ্ছে 

ঢ৫£5:6০০৫ বই-এর প্রাচ্য । তবহও একথা মানতেই হবে যে ওদেশের গ্রম্থাগারিকদের 

কর্মদক্ষতা ও তাড়াতাড়ি কাজ করার স্পৃহা এই উম্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। 

ওদেশের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আমি যে উৎসাহ ও কমপ্রবণতা দেখেছি আমাদের 

দেশের গ্রন্থাগারিকদের মধো তার যথেষ্ঠ অভাব আছে । ওদেশে এই দ্রুত কাজ 

করার জন্য গ্রদ্থাগারের কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনানযায়ী কম থাকা সন্ডে$ও সেখানে 

কোন কাজ অসমাপ্ত থাকে না। শ্বভাবতই প্রতি গ্রন্থাগারিককেই অনেক ' বেশী 
ফাজ করতে হয়। আমি শুনলাম আমেরিকায় আঠার হাজার গ্রম্থাগারিকের ঘাটতি 
আছে। টা 
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আমেরিকায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পদ্ধতি যা দেখেছি তার মধ্যে প্রফেসর 

শ্য/ফারের প্রিয় 55855 106050৭. ০0£ €5901১109” আমার দচ্টি আকর্ষণ করেছে । 

প্রফেসর শ্যাফার বলেন এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে কোন ছাত্রের মেধ। বেশী সেটা 

সহজে বোবা যায় । এ বিষয়ের ওপর তিনি দুটী বইও লিখেছেন £ 
1,715 5০01 ০০911500101 £ 00110 ০836 9003195 10) 10015110 8174 

92061010 11101810155, 2, 7500-৮6 00050 58565 0 11010 06150101061 

8010)11015081000, 

সেমিনারের তৃতীয় বিষয় ছিল ৪০961010 1110121:%. 

আমেরিকায় ৪০8062710 1101-গুলোতে আধুনিকতম পরিবতন হচ্ছ 

স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগারগৃলে। থেকে স্নাতকপূধ গ্রম্থাগ্ারগুলোর পথককরণ, 

আর নতুন ধেসব গ্রন্থাগার ভবন নিম্িত হচ্ছে তার আধুনিকতম গঠন কার্য । 

নতুন গ্রন্থাগারভবনগুলো অত্যন্ত মনোরম ও আরামপ্রদ করা হয়েছে যাতে ছাত্রের! 

এগুলো তাদের দিবাবাস (49 1১02) ) রূপে মনে করতে পারে। এখানে সকল 

ব্যবস্থার মধ্যে আছে ক্যানটীন, পানীয়ের জন্য 510৮ 1780180106)70195510% 1901%, 

সংগীত কক্ষ, অস:ষ্থ পাঠকদের জন্য (স্বতন্ত্র ঘর), অন্ধ ছাত্রদের পড়ার জন্য 

গ.থক ঘর, ইত্যাদি । 

গ্রনথাগারভবনগ,লোর স্থাপত্যের বিশেষত্ব হচ্ছে, প্রাকৃতিক আলোর জন্য 

ইটের দেওয়ালের পরিবতে ছাদ থেকে মেঝে পযন্ত বড় বড় কাঁচের দেওয়াল। 

এই প্রসঙ্গে সিমন:স কলেজ গ্রন্থাগার, যেখানে আমাদের সেমিনার হয়েছিল, সেই 
গ্রথাগারটার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে । এই গ্রন্থাগারের বড় হলটীর দেওয়ালে 

খোলা সেলফে বই রাখা আছে । মেঝের ওপর আছে গবি দেওয়। হেল৷ন চেয়ার, 

যাতে পাঠকরা অদ্ধশারিত অবজ্থায় আরামে পড়তে পারে । এই হলটী হচ্ছে 

7:০%/1:6 9০01) এখানে সব হালংকা ধরণের বই রাখা! আছে, পাঠ্য পুস্তক পড়ায় 

ক্লান্তি অপনোদনের জায়গ। হচ্ছে এই 0:০%/3100 1০০1, সংগীত ভবনে (70950 

09০1) ) হেডফোনের ব্যবস্থা আছে, যাতে যে যার নিজের গছন্দমত গানটী অন্যকে 
বিরক্ত না করে শ.নতে পারে । এছাড়া আছে হি107 909%5206190]09 10600080108] 

88৭8৫ :০০ছ ইত্যাদি ॥ গ্রণ্থাগার যে জ্ঞান ও শিক্ষার একটী বিশেষ অঙ্গ এদের 
দেশের গ্রদ্থাগারে গেলে সেট! বেশ বোবা যায় । 

ওদেশে যে বিষয়টা বিশেষ করে আনার দ্টি আক করেছিল সেটা হচ্ছে যে 

রাস্তাঘাটে দোকানপাট ইত]াদির সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বইএর দোকানের সংখ্যা খুব 

কম। প:স্তক প্রকাশকের সংখ্যাও ওদেশে কম । অনুসন্ধানে জানলাম যে, ওদেশে 

পুস্তক প্রকাশ, বাবসায়ে খরচ এত বেশী যে লাভের অংশ দিনের পর দিন কমে 

আসছে । মাসিক ও অন্যান) পত্রিকার সংখ্যা ও শিক্ষা বিষয়ক অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের 
দিন দিন আধিকা হচ্ছে, কিন্তু বইএর বিক্রয় ক্রমশ কমে যাচ্ছে । | 



১৪৪ গ্রন্থাগার | আধাট 

১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে 

পত্রিক৷ ইত্যাদির বিক্রয় ,. শর ৬৬ % বৃদ্ধিপ্রা্ত হয়েছে 

রেডিও ও টেলিভিশন সেটের + ১১৪ % ১ ১) 

রেডিও মেরামতের কাজ + ৫৫৭ 9০ টু না 

মিনেমা _- ২৩% হাস হয়েছে। 

১৯৫৮ সালের পুস্তক বিক্রয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ 

মিলিয়ন ডলার 

পাঠ্য পুস্তক বিক্রয় “** "৯, ৮, ২৮১ ১) 

যে সব বই মাসিক কিস্তিতে বিক্রিত হয় "১" *** ১৫২ ১, 
ধর্ম পুস্তক টি রে 5৪৭ $৮ 3) 

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিজ্ঞান -** *** -** ১১৬ ৯, 

বুক ক্লাব গ্রন্থ ৮** *** -* ৯৫ +9 

অন্যান্য (ইতিহাস, জীবনী, উপন্যাস ) "** ৮ ৭০ ১১ 

ছেলেদের বই ** ** * ৬১ ১১ 

বিবিধ -** **, *** ১২৩ ১, 

মোট-- ৯৫৬ ২) 

১৯৬০ থম্টাব্দে মোট ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের বই বিক্রয় হয়েছিল । কিন্তু এ 
সালে মোটর গাড়ী বিক্রয় হয়েছিল ১২ বিলিয়ন ডলার । হিসাব করলে দেখ যায়, 

যুক্তরাচ্ই্রে সমস্ত ব্যবসায়ে যত ডলার মূল্যের জিনিস বিক্রয় হয়েছিল, বই বিক্রয় 

হয়েছিল তার ৫০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র । 

টাইট্ল অনযযায়ী পুস্তক প্রকাশের ১৯৫৯ সালের খতিয়ান £ 
রাশিয়। ২০ ৬৯১০৭২, ধুক্তরাজা তত ২০১৬৯১০, 

জাপান -** ২৪,১৫২, যুক্তরাজ্ট্ ** ১৪,৮৭৬, 

ভারতবর্ষ ৮৯ *** -* ১১৯৭৯ 

আমেরিকায় পুস্তক ব্যবসায়ের এক নতন অধ্যায় হল 73০০1 010৮ ব1 8০০ 

1,628 ) এই প্রতিষ্ঠানগুলো লেখকদের কাছ থেকে তাখ্র স্বত্ব অনেক টাক! দিয়ে 
একেবারে কিনে নেয় এবং পরে বইগুলে। ছাপিয়ে খুব সস্তায়, এমন কি বই-এর যা দাম 
হওয়] উচিত তার পিকি দামে বিক্রয় করতে পারে । কারণ বক ক্লাবের সভ্যরা ক্লাব 

থেকে বৎসরে কয়েকটা নিদিষ্ট সংখাক বই কিনতে বাধ্য, ফলে বুক ক্লাবের বইএর একট। 
বিরাট সংথা। বিক্রয় হবেই । 

. ওুঁদেশের পহস্তক প্রকাশকদের একটা নালিশ শোনা যায় যে, ডাক বিভাগের 
কারা বইএর ব্যবসায়কে উৎসাহ দেবার জন্য সে রকম সুযোগ সংবিধা দেন না, ধা 



১৩৬৯ ] আমার দৃষ্টিতে আমেরিকার গ্রন্থাগার ১৪৫ 

তাঁরা দিয়ে থাকেন পত্রিক? ব্যবসায়ীদের । ডাকে বই পাঠাতে হলে ডাক মাশুল দিতে 

হয় প্রতি পাউণ্ডে ৯ সেন্ট, কিন্তু পত্রিক। পাঠালে দিতে হয় প্রতি পাউণ্ডে ২ সেন্ট। 

হিসাবে দেখা গেছে যে, পত্রিকা ব্যবসায়কে ডাক বিভাগ এই ভাবে বছরে ১৮ মিলিয়ন 

ডলার সাহায্য করে থাকে । 

এ ক্ষেত্রে আরও একটি নালিশ শোনা যায় যে আয়কর বিভাগের কতণরাও পুস্তক 

ব্যবসায়কে উৎসাহ দেবার জন্য লেখক বা প্রকাশকদের আয়কর সম্বন্ধীয় কোন সযোগ 
সুবিধার ব্যবস্থা করেননি । 

নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যাবে যে পুস্তক ব্যবসায়ে ১টী ডলার খরচ 

হলে তার কত অংশ কি ভাবে বায় হয় £ 

ছাপা খরচ *** “০০ ১ ডলারের ২০ সেন্ট 

লেখকের রয়ালট -*" *** ১০ ১ 

প্রচার কাধের জন্য খরচ ** *** না ৯০ + 

পুস্তক গুদামে রাখা ও আনসঙ্গিক র্ ভিড 

বিক্রয় করার জন্য খরচ ৬ ১, 

৬৪ সেন্ট 

বোধ হয় বাকী ৩৬ সেন্ট পায় পুস্তক ব্যবসায়ীরা । প্রকাশক শতকরা মাত্র ৩.৮ 

পায়, যাকে বইএর 531031018:% 12180 বলা এুহয় তাই থেকে, অথণৎ বইগুলোর 

019501000,100510 ইত্যাদির 1০591 থেকে । সেই জন্য প্রকাশকরা একট৷ বই 

ছাপাবর আগে বইএর 519519181: 10185 কতট। লাভজনক হবে সেটা দেখেন। 

বইট1 কেমন বিক্রী হবে সে দিকে তত নজর দেন না। 

আমেরিকায় লোকসংখ]া, শিক্ষিতের হার ও অথ-নৈতিক উচ্চ মান থাক! সত্তেও 

সেখানে বই-এর দোকান তেমন বেশী সংখ্যায় দেখতে পাইনি । তবে সেখানে ৭৭৫ 

১০9165 ও 50017599০99 560785-এও বই বিত্রী হয়। অর্থাৎ এট! হল অনয 

ব্যবসার সঙ্গে একটা ফালতু আয় এবং খরিদ্দারের মনোরঞ্জন করার জন্যও বটে, যাতে সে 

সব নিস এক দোকানেই পায়, শুধু বইএর জন্য অন্য দোকানে ছুটতে না হয়। 

আমেরিকার গ্রন্থাগার ভবনগুলোর স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করলে দেখ। যায় 

পৃববতীকালে সেগূলো ছিল £ ্ 

(ক) জটীল, (খ) অতাম্ত বায়সাধ্য ও €গ) স্থপতিদের এর গেছনে 

পযণপ্ত চিন্তার অভাব । 

চ্ঘপতির্া! হচ্ছেন একাধারে ইঞ্জিনিয়র ও শিঙ্পী। শিজ্পী হিসাবে তাঁদের 
এঁকান্তিক কামন! যে তাঁরা এমন একট জিনিস গড়ে দিয়ে যাবেন য1 পরবর্তীকালে তাঁরই 
স্মৃতিস্তম্ভ হয়ে থাকবে । সেজন্া তিনি এমন কিছু গড়তে চান যা 9ি521908চ]5 বা 
যুগোপযোগী বা যাতে কিছু নূতনত্বের ছোঁয়াছ আছে । 



১৪৬ গ্রন্থাগার [ আষাট 

বিংশ শতক শুর হবার আগে গ্রন্থাগারকে 5:015 19956 বা প,স্তক ভান্ডার 

বলেই কল্পনা কর হত। পুস্তক পড়বার জন্য ব্যবস্থা করা বা পুস্তক বিতরণ 

করাই যে গ্রন্থাগারের মুখ্য উদ্দেশ্য একথা বিংশ শতকের পৰে কেউ ভাবত না। 

তখনকার জনসাধারণ গ্রন্থাগারকে মন্দিরের মত ভেবে দূর থেকেই নমস্কার করত ॥ 

তারপর ৮০% 072০ 10১:91% খংব চালু হল । এনড্র; কার্ণেশী গ্রন্থাগারের জন্য 

অর্থসাহাষ্য করতে আরম্ভ করলেন ১৯০২ খষ্টাব্দ । ১৯১২ খ.গ্টাধ্দ পর্যন্ত 1০% 

00৪ বাড়ীই লোকে কল্পনা করত। এই 1০% ঠা1১০ বাড়ীগ্লোর আকৃতি ছিল একটা 

চৌকে। বাক্সের ওপর একটা গম্বূলন বসানোর মত। এই বাড়ীগ্লো দেখতে ছিল 

কুংসিং, আর এর মধ্যে পাঠকদের সখসবিধার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এরপর 

গ্রন্থাগার ভবনের বাদ্তুশিজ্পে একটা নূতন ভাবধারার আোত এল। এখন যার! 

গ্র-থাগারের জন্য বাড়ী তৈরী করেন তাঁরা শুধু একজনের জীবনকালের উপযুজ বাড়া 

করছেন, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করার জন্য নয়। স্থপতিরা এখন বোঝেন যে 

তাঁরা তাঁদের স্মৃতিস্তম্ভ চিরস্থায়ী করে যেতে পারেন না । নিউইয়ক“ সহরে আজকাল 

৩০1৪০ বছরের পহরোণো বাড়ীকে ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে। কারণ লোকে সংম্দরের 

প্জারী, বাড়ী সুন্দর না হলে তাদের পছন্দ হয় না। 

গ্র্থাগারকে এখন অবাধগতি জায়গার মত মনে করা হয়, মন্দিরের মত আর মনে 

কণা হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রন্থাগার স্থাপত্যে বেশ কিছু নূতনত্ব 

দেখা দিয়েছে । হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকুস্নাতক গ্রন্থাগার, ব্র1ণ্ডাইস: 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মিশিগানের প্রাক-স্নাতিক গ্রন্থাগার, সিমন্স কলেজ গ্রন্থাগার 

মাকিন দেশে অধুনা গ্রন্থাগার স্থপতিদের উপভাবনী শভির নিদশন। এসব 

বাড়ীগলোতে দেখা যায় দেওয়ালের অগপ্রাচুয ও কাঁচের প্রাচুর্য । দেওয়ালের 

পরিবতে কাঁচের ব্যবহারে বাড়ীগুলো দেখতে সংন্দর হওয়া ছাড়াও, প্রাকৃতিক 

আলোয় ঘরগ্লো ভরে থাকে । আগেকার মোট] দেওয়ালওয়াল। গ্রন্থাগার 

ভবনগুলোর যে একটী গাম্ভীষপূণ“ ও ভীতিপ্রদ ভাব ছিল, বতণমান বাস্তুশিজ্পে 

পেট! সরে গিয়ে একটা হাজকা ভাব এসেছে । এখানকার বাড়ীগুগুলে। যেন 

হাসিখুসীতে ভরা, তার। যেন সবর্দাই পাঠকদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। 

নূতন গ্রন্থাগার ভবনগুলোর আর একটা সুবিধা হচ্ছে, যে পাশনগুলো। 

সরিয়ে ঘরগুলোর হাস বৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যায়, তাছাড়া এই বাড়ীগুলো 

001201761519] 060০৪ হিসাবেও ব্যবহার করা যায় বলে বিক্রীর সময়ও বেশী 

দাম পাওয়। যায়। ্ | 
আমেরিকায় থাকাকালে আমরা হাভ্াড* বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখতে 

গিয়েছিলাম । এই গ্রন্থাগারের ৮৫টী ইউনিট আছে, এবং এখানে সবশুগ্ধ বই 
সাড়ে তেশটি লক্ষ । হাভণড বিশ্ববিদ্যালয়ে যত ডলার খরচ হয় তার শতকর। মাত্র 
৬ সেপ্ট ধই রক্ষণাবেক্গণের জন্য ব্যয় কর। হয়। এছাড়া অবশ্য পুস্তক সংগ্রহকে 
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900০৭90 রাখার জন্য ও গবেষণার জন্য বু টাকার বইও কেনা হয়ে থাকে । 

পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে হাভণড সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর 
যে কোন রকম গ্রম্থাগ!রের প্রথম ছটীর মধ্যে হাভণড€ একটী । আমের্কার দ্বিতীয় 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার অপেক্ষা হাভা্ে ১৫ লক্ষ বেশী বই আছে, আর তৃতীয় ও 

চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মিলিত সংখ্যা থেকে বই আছে ১০ লক্ষ বেশী । 
হাভণড গ্রথাগারগুলোর অন্তভুক্তি 9081)60 গ্রন্থাগারে দত্প্রাপ্য বই এবং 

সব বই-এর প্রথম সংস্করণ রাখা হয় । গ্র'থাগারটি এই জনোই বিখ্যাত হয়ে আছে। 

এই গ্রন্থাগারভবনটি £:6-0:০০£ এবং দংজ্গ্রাপ্য বই সংকরক্ষণের সকল বাবস্থ! 

সম্বলিত। তাছাড়া ভবনটি এমনভাবে তৈরী যে দর্শকদের জুত! জামা কাপড়- 
বাহিত ধূলো ছাড়া আর কোন ধূলো ভেতরে ঢুকতে পারে না। সংগ্রহের 

মধ্যে আছে প.থিবীর সকল দেশের দৃষ্প্রাপ্য পুথি, ভারতীয় হস্তলিখিত পক্হাথই 

আছে তিন হাজার । এর একটী মূল্যবান 18779 ও 75115 বিভাগ আছে, 
যেখানে রাখা আছে বহু মহামূল্য বই ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম । 

হাভগডেরি অন্তভূক্জি দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার হচ্ছে ওয়াইডেনার 
গ্রন্থাগার । এটি প্রধানত হচ্ছে জ্নাতকোত্তর পাঠক ও গবেষকদের জন্য ও 

হাভণডেরি প্রধান পুস্তকভাণ্ভার । মিঃ ওয়াইডেনার নামে এক ভদ্রলোক তাঁর 

সমস্ত সম্পত্তি ও বইপত্র এই গ্রন্থাগারে দান করায় তাঁর নামেই গ্রন্থাগারটির 

'মকরণ হয়েছে। 70101 ড11151757৮16000101981]001150601-4 অন্যান্য 

দুষ্প্রাপ্য বই-এর মধ্যে আছে গুটেনবাগ* বাইবেল যার বতমান দাম হবে কয়েক 

লক্ষ টাকা । এই গ্রন্থাগারটি ছাত্রদের স:বিধার জন্য রাত্রি বারোটা পযন্ত 

খোলা থাকে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠী করেছিলেন মিঃ ওয়াইডেনারের মা, ১৯১৫ 

খুঙ্টাব্দে । ছেলে ও তাঁর বাবা টাইটানিক জাহাজ ডুবিতে মার? গিয়েছিলেন । 

হাভ“)ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পর আমরা দেখতে গেলাম বোম্টন পাবলিক 

লাইব্রেরী । এট আমেরিকা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম । এর পুস্তক সংখা! 

২২ লক্ষ, আর বাষিক বায় প্রায় দেড় কোটা টাকা । প্রসগগক্রমে বলা যেতে 

পারে যে ২ লক্ষেরও বেশী বই আছে এরকম অনেক গ্রন্থাগার আমেরিকায় 
দেখতে পাওয়া যায়। 

বোত্টন মহরের হাভাড ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের যে নৈশভোজ 

দিয়েছিল সেখানে আমরা অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ 

পেয়েছিলাম । এদের মধ্যে ছিলেন ৭০০০7050090070-এর জন্য বিখ্যাত 707. 

511618, বোষ্টন পারিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক, 1, 20110901০1৭) হাভণডেরি 

ভুতপব গ্রন্থাগারিক ১1, ১1500816ও 959016 €০ 70010151০01 01098097007 

এর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ বোটম্যান ॥ এই 069016 0০ 09018 0:081015 মারফং 
বিমাম:ল্যে বিদেশে বই বিতরণ করা হয় । ডঃ শেরা সেরাত্রে 00০020৩080107-এর 

ওপর বেশ বড় একটী বক্তুতা দিয়েছিলেন । | 
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বোঙ্টন পাবলিক লাইব্রেরীর শাখা রোসালিন্ডেল পাবলিক লাইব্রেরী কিছুদিন 

হল তৈরী হয়েছে । এর অদ্ধচন্দ্রাকৃতি ভবনটা দেখতে বড় সংন্দর। দেখলাম ছোট 
ছেলেমেয়েরা স্কুল ফেরৎ এখানে আসে বই নিয়ে পড়তে । ৭1৮ বছরের ছেলেমেয়ের 

নিজেরাই এসে ফর্ম ভর্তি” করে গ্রদ্থাগারের নাম লেখাচ্ছে। এই বয়স থেকেই তারা 

স্বাবলম্বী হতে শিখছে। 

বোম্টন পাবলিক লাইব্রেরীতে মিঃ অলডেন-এর সংগে সাক্ষাৎ হল। ইনি এখান- 

কার দহষ্প্রাপ্যগ্রন্থ বিভাগের কতণ। ইনিও কয়েক বছর আগে ভারতে এসেছিলেন 

এবং এখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা করেছিলেন । তিনিই 

আমাদের কয়েকজনকে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। এখানে একটা বই দেখলাম 8০৮ 

99100 0০০1২ (1640 &.. 0.) এটী আমেরিকায় ছাপা সবপ্রথম বই। এখানে এই 

বইটার দংটা কপি আছে । বইগুলির দাম কয়েক লক্ষ টাকা । 
এরপর গেলাম 31570515 700701৮5151 গ্রন্থাগারে । ইহুদীদের দানে এইটা 

বছর কয়েক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । দাতাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশী, আর 

অনেকেই এই বি*ববিদ্যালয়ের প্রান্তন ছাত্রছাত্রী । এরা বছরে ৩৬*০ ডলার মূল্যের 

১০০্টী বৃত্তি দিয়ে থাকে। উপযুক্ত কর্মী না পাওয়ার এখানকার গ্রন্থাগারের বেশ 

কিছু পদ শ:ন্য পড়ে আছে । 

ওয়াশিংটনে পেশীছে আমরা দেখতে গেলাম লাইব্রেরী অব কংগ্েস। সেখানে 

00166 4550, [01160001 তাঁর সেক্রেটারী ও আরও অনেকে এসে আমাদের অভ্যর্থনা 

জানান । এটি সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। এটর ইতিহাস হচ্ছে, ১৮০০ 

খঙ্টাব্দে কংগ্রেস-এর সভ্যদের ব্যবহারের জন্য এই গ্রম্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কিন্তু আজ সেই গ্রন্থাগার আমেরিক' অতিক্রম করে সারা বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত 
হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকেরা প্রয়োজন হলেই এই গ্রন্থাগারের সাহায্য 

নিচ্ছেন। এর দংটী ভবন মোট ১৩ একর জমির ওপর নিমিত। আর দংটী বাড়ীর 

সমস্ত তলের মেঝের মাপ হচ্ছে ৩৬ একর । এর বুক সেল:ফগুলে পাশাপাশি 

সাজালে দৈর্ঘ হবে ২৭* মাইল । এখানে সাধারণ ও 9196018] £683108 ০901 

মিলিয়ে ১৭টী 58108 ০০ আছে । এখানে গবেধণা করার খুব সুযোগ সুবিধা 

আছে। এর প্রধান ভবনটী তৈরী হয়েছিল ১৮৯৭ খঙ্টান্দে ইতালীর রেনেসাঁসের 
ধাঁচে। 4.016%5 ভবনটী তৈরী হতয়ছিল ১৯৩৯ খঙ্টাব্দে রাস্তার অপর পারে। 

দুটি বাড়ীর যোগাযোগকারী সন্ডঙ্গটীও তৈরী হর এ সময়ে । এই সংড়ঙ্গটার মধ্যে 

[75807758610 (9৪ সহযোগে দুটি বাড়ীর মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বই আদান- 

প্রদান কর! যায় । 

“লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের এই বিরাট সংগ্রহটি গবেষণার এক অফুবদ্ত ভান্ডার । 

এখানে সমস্ত মিলিয়ে ঘোট প্রায় ৩ কোটি ৯৭ লক্ষ উপকরণ আছে । তার মধ্যে 
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প:থিবীর নান। ভাষায় লেখা বই ও পুস্তিকার সংখা! হচ্ছে সোয়া কোটির মত। 

বাঁধাই খবরের কাগজ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার । এ ছাড়া পৃথিবীর নানা দেশের পত্রপত্রিকা 

এমন কি আমাদের বাংল! ভাষাতেও কয়েকটী পত্রিকা তাঁরা বাঁধিয়ে বা 10100 হি]? 

করে রেখেছেন। 
এই গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা ২৭০৯ । এদের মধ্যে শুধু গ্রদ্থাগারিক ছাড়াও 

অনেক ভাষাবিদ ও কোন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকও আছেন। 115 

০৫ 00978153-এর গ্রন্থাগারিককে যক্তরান্ট্রের প্রেসিডেন্ট সিনেটের পরামশ* অনুযায়ী 

নিয়োগ করে থাকেন । ১৯৬০ সালের জনা এই গ্রণ্থাগারের ব্যয় বরাদ্দ হয় ২ কোটি 
১৫ লক্ষ ডলারের বেশী । 

এখানকার 0০208, ০08০-এর করমীর সংখ্যা ২৫০ জন। ১৮৭ খল্টাব্দে 

00781) 4৩৫ অনুযায়ী এই 08০০টী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
1101215 ০6 092081555-এর [00601082 [01৬151019 10601009] 00185510০86101 

[01515100. ও [3০০1 8%:015908৩ 101515107.-এ গিয়েছিলাম । [061080 বিভাগের 

কত” 11. [.. নু. ৪. 0৪৪: বললেন, যে কোন £5৫০৫০$2০৭ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 

লিখলে ও'র। পৃথিবীর ষে কোন দেশের পাঠককে বই ধাব দিতে পারেন। 

[15010 ০৫ 0998:535-এর প্রধান পাঠকক্ষ দেখার মত। মাঝখানের ৭3০26টী 

১৬০ ফুট উদ্চু। ঘরের ভেতরের চারিদিকে ও বারান্দায় বিখ্যাত পণ্ডিতদের বড় বড় 

প্রস্তর মতি রাখা আছে । 7২620108 ০০:7-এর মধো একটী গোলাকার দ্বীপের 

মত আছে | [550 58০6০0টী 25091516100 91 দিলে সেগ্লে। চ05900500 030৪ 

এক্স মাধ্যমে সঠিক বিভাগে পাঠানোর বন্দোবস্ত আছে। 

ওয়াশিংটন থেকে আমরা গেলাম 05৮০%৮ 99110 1105 দেখতে । লাইরেরীনা 

ক্রমবধমান $ সম্প্রতি গ্রম্থাগার ভবনটীর দুটা 71085 তৈরী হয়েছে । তবে এর 
আসবাবপত্র এখনও প্রস্তত হয়নি । এখানকার 062 19016060227 10078100 

একাধারে ইঞ্জিনিয়র ও গ্রম্থাগারিক। ইনি সম্প্রতি বালিন সহরে একটি গ্রন্থাগার 

নিমণাণে সাহায্য করেছেন । এখানে ঘুরে ঘুরে কাজ দেখার সময় দেখলাম যে এরা 

কয়েকটা 706০5090 19901)10 রেখেছেন, এবং 51০0এ দশ সেপ্ট ফেলে ৰিলেই 
প্রয়োজনমত বই বা খবরের কাগজের 91০0০50৪0 ০০% কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাওয়া 

যায়। এখানকার ৫০এছে (০৬/9 018001 100195-তৈ গেলাম । সেখানকার 1808098 

৪8০0০৮-এর কত্রী হচ্ছেন 2415. 01165 নামে এক নিগ্রো মহিলা! । খুব কম গ্রশ্থাগারেই 

নিগ্লে! মহিলা দেখেছি, তাই 2475. 01155কে একটা প্রধান পদে আনীনা দেখে বেশ 
আনন্দ হল। গ্রন্থাগার মহলে নিগ্রোদের সংখ্যা খুব কম মনে হল, অবশ্য তার একটী 
কারণ হতে পারে যে নিগ্রোদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্য! কম । 

[060০1৮-এ থাকাকালে একদিন 09৮16 171িতেশতে 101050809যএর 

88655100, 6188$.এ যোগ দিয়েছিলাম । এই ক্লাসটী সেদিন 211281880 09715651% 
। তত) | + 
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9901 06 11018101805110নথর 085660 00 0151065৬ নিচ্ছিলেন । এই 

৫5:6135192 0195৩-গৃলোর ইতিহাস হচ্ছে যে ওদেশে 2:5196৭ 11019172এর অভাব 

থাকায় গ্রন্থাগারগুলো সাধারণ 8:৪39৪৫-দের চাকরী দিয়ে তাদের 3০১০০! ০£ 

11575115751-এ 0:910118 নেবার সযোগ দিয়ে থাকে । 709৮:০1৮এ কোন 

11552195110 পড়বার স্কুল না থাকায় এদের সেখান থেকে পঞ্চ মাইল দরে 

মিশিগান বিববিদ্যালয়ের 9০1১০০1 ০£1-10:571891,10-এর উপর নিভ'র করতে হয়। 

তবে ছাত্রদের সুবিধার জন্য পঞ্চাশ মাইল দূরে 48010: থেকে অধ্যাপকরাই 
[0০৮:০1০এ এসে 6%505107) 1855-এ পড়িয়ে যান। ক্লাসগ্লো নিয়মিত হয় ন। 

বলেই একে 6৯505101) 01855 বলা হয়। 

[0০016 থেকে গেলাম ঠা 20০7এ ৯1191018812 0101561051-তৈ । 

412 2150-কে [0121591510 ০০৮ বলা যায়, কারণ এখানে 00101520510 ছাড়া 

দেখবার আর কিছুই নেই । এখানে একদিন 106. 310190- এর ০৪910980908 01955-এ 

যোগ দিয়েছিলাম । এখানে দেখলাম 41565551970 (9৫ শিক্ষণ পদ্ধতি; এই 

এই পদ্ধতিতে আমাদের দেশের মত অধ্যাপকরাই শংধু বক্তৃতা দিয়ে যান না! 

ছাত্ররাও বলবার ব। নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ সুবিধা পায় এবং এতে ছাত্রদের 
আত্মবিষ্বাস জাগে ও তারা পড়বার উৎসাহ পায় । 

এখানে শ্রীরামে*বর পাল নামে একজন ভারতীয় ছাত্র [15151105115 পাশ 

করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে 115080190 হয়েছেন এবং কাজের সত্যে 

তিনি 017.) 10. 11008101819 ডিগ্রি অজণন করেছেন। একজন ভারতীয়কে 
[.10151157 হিসাবে দেখে আমার বড় আনন্দ হল। 

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের 0901108078 9০০0০০-এর কত ১, 890 

এর সৌজন্যে কয়েকটা নূতন জিনিস দেখলাম । [0901159008  17090151156ণএর 

মধ্যে দেখলাম 501:03177501)109, এর দাম পঠান্তর হাজার ডলার । এই 

মেশিনে ফিল্মের মধ্য দিয়ে একটি আলোক সম্পাতের গ্বারা দহহ্প্রাপ্য বই-এর 

যত খ্শী কপি কর। যায়। তাছাড়! নুতন বই আর ০০:৮০ এই পদ্ধতিতে 

ছাপা যায়। এদের 17910106810 ও 1271010 0]00 32০0092 আছে, লেখানে 

দেখলাম [১০০০:৪1 1৬1৪০1১1০-এর সাহায্যে অনেকে পড়াশুনা করছেন । 

আমেরিকায় 1০০ ৪০19100 এত দ্রুতগতিতে ও এত বেশী হচ্ছে যে 

রাখার জায়গা একী সমসা হয়ে দাঁড়িয়েছে । সেই জন্য বড় বড় বই ও সংবাদ- 
পত্রগূলো। 20100-ঠ]]) করে রাখ! হচ্ছে। সুবিধা এই যে একটী সংবাদপত্রের 

পুরো একমাসের কপিগুলোকে :210:9-6]7 করে রাখলে জায়গ। নেয় একটা 
সুতোর কাটীমের মত । 221০:0-০81৭ আবার আরও কম জায়গণ! লাশে, একটা 
৩": &" ইঞ্চি 0১10:0-0510-4 বই-এর প্রায় ৪* পাতা ছাপিয়ে রাখা যায়| 

মা ঠ৮০এর হস 0০1168৩ 1155-চীও উল্লেখযোগ্য । এক প্রধান 

25910 1০০৫০০এ গেলে মনে হয় একটী গীজণয় প্রবেশ করলাম। হলটি 
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খুব উচু হলেও ০6081] 1569650, এর 5901 £০9910টী বেশ কম্নেকতলা 

নিয়ে । নানা দেশের আইনের বই এখানে আছে । এমন কি আমাদের দেশের 

[71000 17৪, 1৬101)900170591) 172) 1.9 06 ৮9100) [11019 06178] 0০999, 

ইত্যাদি সবই আছে । 

এখানকার 00৭61580096 110াঘটী দেখার মত । গ্রন্থাগার ভবনটা 

পাঁচতলা এবং ভবনটা ও তার আসবাবপত্র সবই নূতন 46512%-এর। সবটাই 
ছাত্রদের সুখ সংবিধান দিকে নজর রেখে এমন ভাবে করা হয়েছে 

যে মনে হয় যেন নিজের বাড়ীর বৈঠকথানায় বসেই পড়ছি। গ্রণ্থাগরটীর 

যাঁরা নক্সা করেছেন তাঁরা সত্যই প্রশংসার যোগা । গ্রন্থাগারটীর মধ্োই 

একটী ০০6৪৪ 10০01) আছে, 95106 17080110654 পয়সা ফেললেই গয়ম 

কফি, চখ, ইত্যাদি মনোমত পানীয় পাওয়া যায়। ছাত্রদের ক্লান্তি অপনোদনের 

জন্য এই ব্াবস্থাটী বড় সংন্দর। পাঠকদের মধ্যে কেউ অসংস্থ হয়ে পড়লে 

তার জন্য আছে 51০1-:০০]7 3 বিছানা, বেসিন, আরাম কেদারা সম্বলিত এই 

ঘরটিতে ডাক্তার না আসা পর্যন্ত অসুস্থ পাঠককে আশ্রয় দেওয়া হয়। 

আমেরিকার ৪08961010 110191গৃলোর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখলাম 700510 

1০017 ও [10 91)0%108 1০017 আছে । এদের সঙ্গে শিক্ষণ পদ্ধতিও বেশ 

ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধরুন ক্লাশে [81016 পড়ান হচ্ছে . অধ্যাপক 

সঙ্গে সঙ্গে 8] 5১051176100 20-এ 750015 ছবিটী দেখাবার বন্দোবস্ত 

করলেন। এতে ছাত্রদেরও 'পড়াটী ধোঝবার খুব সুবিধা হল। তেমনি 2900316 

:০০10-এ রেকড“ করা নাটক, বিখ্যাত কবিদের কবিতার আবত্তি ইত্যাদি শোনার 

ব্যবস্থ৷ আছে । রবীন্দ্রনাথের হয়তো কোন কবিতা পড়ান হচ্ছে, 27510 £0900 এ 

খবর দিলেই তারা সেই কবিতার রেকড” করা আবৃত্তি বাজিয়ে শুনিয়ে 

দেষে। আর একী ব্যবস্থা আছে যে 709010105 £9010-এ পাঁচ ছটী বিষয়ের রেকড' 
এক সঙ্গে চলেছে । কোনটাতে হচ্ছে কবিতার আবৃত্তি, কোনটীতে নাটক, 

কোনটীতে সংগীত ইতটাদি । ছাত্ররা হেডফোন মাথায় লাগিয়ে টিপলেই নিজের 

ইচ্ছামত প্রোগ্রামট্টী শুনতে পারে। আর আছে 4৮:০০ 3 বিভিন্ন শিল্পীদের 

ছবি মেখানে বাখা আছে, আর ছাত্ররা সেই দেখে দেখে ছবি আকছে। অম্ধ 

পাঠকদের জন্য আছে (5111708 ৮০০/০এর ন্যবস্থা। অন্ধ ছাত্ররা লোকচক্ষুর 

অন্তরালে বসে 05110102 ০০০1-একব সাহায্যে বেশ পড়াশংনা করতে পারে। 

এখানে 2৮604581005 $505005 রাখার জন্য 09:750116 10901105এর প্রচলন 

বেশী। 200. 9250০ পরই 50518559056 1101গতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩ 

হাজার ছাত্রের মধ্যে প্রতিদিন ৬ হাজার থেকে ১০ হাজার ছাত্র পড়তে আসে। , 

ধাই হোক গ্রদ্থাগার সম্বম্ধে দেখবার, জানবার ও শিখবার সে দেশে অনেক কিছু 

আছে । ভাষছি কতদিনে আমাদের দেশও গ্রশ্থাগার সম্বন্ধে এভাবে অগ্রণী হতে পারবে। 



প্রেমতোয হালদার ূ 

র 
(সরকাণ পরিচালিত ডে ছ্ডেপ্টস্ 
হোস প্রসঙ্গে 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ছাত্র-দরদী শ্বগাঁর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 

মহাশয় এক তদন্ত কমিশনের মাধ্যমে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসের এক করুণ 

চিত্র প্রকাশ করেন । এই রিপোটে* দেখ! যায় যে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের উপযবজ্ত 

পরিমাণ পাঠ গ্রহণের কোন স্থান বা ভিন্ন পাঠাভ)াসের ঘর নেই, প্রয়োজনীয় পাঠ; 

পুস্তক নেই, পুম্টিকর খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যও নেই। একই ঘরে পরিবারের 

অনেকের সংগে নানা অসুবিধার মধে! ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পড়া প্রস্তুত করতে 

হয়। কলেজ-লাইব্রেরীর অবস্থাও খুব আশাপ্রদ নয় । উপযুক্ত সংখাক পাঠ্য বই-এর 

অভাব, .665:০৪ বই-এর অপ্রতুলতা স্থান-সংস্থানের সমস্যা, কলেজ-লাইব্রেরীতেও 

আছে । তাই তিনি কলিকাতায় কয়েকটি দিব! ছাত্রাবাস বা পাঠভবন (1085 505- 

0605 [7010 ) স্থাপনে উদ্যোগী হন।॥ এই ছাত্রাবাসগঃলি হবে ছাত্রদের সারাদিনের 

পাঠগৃহ । কলেজের অবসরে সকাল হতে সম্ধ্যা পর্যন্ত নিভ্তে এখানে বসে পাঠ 

ও পাঠপ্রস্তুতি করতে পারবে আর নিজন ও প্রশস্ত পরিবেশে তারা পাবে গৃহের 

ত্বাচছদ্দ্য । দ;পুরে সধ্ধ্যায় ক্লাণ্ত অবসন্ন ছাত্র ছাত্রীদের স্নানের ব্যবস্থা থাকবে আর 

থাকবে সস্তায় ভাল পহছ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা । স্বীয় জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের এই 
ছাত্র কল্যাণব্রতী পরিক্পনা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অথণানুকূল্যে 

বাপ পার। কলিকাতার বিভিন্ন প্রান্তে এইন্ধপ চারটি দিব! ছাত্রাবাস বা পাঠভবন 

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে--তিনটি ছাত্রদের ও একটি ছাত্রীদের । 
ছাত্রাবাসগযুলির পরিচালন! £ 

এই ছাত্রাবাসগৃলি রাজ্য-সরকারের সহ শিক্ষাধিকারের (4550 1015০909৮ ০£ 
0011০ 17050006102) কতৃত্বাধীনে । কিন্তু এই দিবা ছাত্রাবাসগুলির সংপরিচালনা 
ও নীতি নির্ধারণের জন্য [০০-০০15] সভ্দের দ্বারা গঠিত প্রতিটি ছাত্রাবাসের 
জন্য ভি*ন ভিন্ন 74191588108 0০97070166৩ আছে । তবে এই পাঠভবনের দৈনন্দিন 
কাজ ও নিয়মশৃখলা রক্ষার জন্য সবক্ষণের জন্যে একজন করে ৮৪:90 আছেন। তিনি 
15181088108 0500051665তি 550, ১৪০:০০:%-র কাজ করেন। প্রতিটি পাঠভবনে 
গ্রপ্থাগার়ের জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রম্থাগারকমী আছেন । ক্যানটিনের জন্য আছেন 

ক্যান্টিন স,পারভাইজার । এই সকল পাঠভবনের 5888 ৪815 হতে শুরু করে বই 
কেন পর্য“ত সপ প্রকার খরচ রাজ্য সরকার বহন করছেন। 

ঈম্বরচন্দ্র পাঠভবল 

| ১৯৫৬ সালের শেষ মাসে কলকাতার বকে যে তিনটি পাঠভবন আত্মপ্রকাশ 
করে, ঈশ্বরচণ্ত্র পাঠবন তাহাদের মধ অনাতম ।' শিয়ালদহের কাছে আপার 



াঃ 
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সাকুর্লার রোডের উপর ৩ বিঘা খোল। জমিতে বির্লাট এক বাড়ীতে এই পাঠভবনট 

অবস্থিত । পূর্বে এই প্রাসাদোপম গৃহটি টাকী হাউস? নামে খ্যাত ছিল। 

গাঠভবনে সকল ছাত্রকেই ভর্তি কর। হয় না। যারা নিম্নমধ্যবিস্ত ঘরের ছেলে 

অথচ মেধাবী তারাই ভর্তির প্রথম সুযোগ পায় ॥ ছাত্র-সভ্যদের এখানে সাধারণত 

সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা পড়তে হয়। প্রতিটি পাঠভবনেই ছাত্র-ভতি* ও তাহাদের পাঠ 

সময় মোটাম;টি একই নীতির দ্বারা চালিত । 

সকাল ৮ টায় পাঠভবনের দ্বার খোলা হয়। ভবনের সভ্য-ছাত্ররা একে একে 

এসে উপস্থিত হয় । নীচের তলাতেই লাইব্রেরী ঘর। পড়বার ঘর নীচের তলায় 

ও দোতলায়। এখানে নীচের তলায় ছোট বড় ৮ খানা ঘর আছে আর দোতলায় 

আছে ১১ খান! ঘর ও বড় একট হল ঘর । প্রত্যেকটি ঘর উপযুক্ত পরিমাণ চেয়ার- 

টেবিল, আলে। ও পাখায় সঙ্জিত। ছাত্ররা যাতে স্নান করতে পারে তার জনা আছে 

অনেকগুলি ঝর্ণযযুক্ত বাথরুম । 

সভ্য-ছাত্রদের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করার আগে তাদের বই, ছাতা বা অপ্রয়োজনীয় 

খাতাপত্র যা থাকে তা 0০505-এ জম দিয়ে দিতে হয়। তারপর তার! সোজা 

চলে যায় লাইরেরীর ঘরগহ্লির মধ্যে । চারিপাশে সারি সরি তাক, বই-এ ভর্তি । 

বিভিন্ন বিষয়--বা একই বিষয়ের উপর বিভিদ্ন লেখকের বই । ছাত্ররা নিজেরাই 

দু"খানা করে বই বেছে নেয় । 0০9-এ ভারপ্র।”্ত কর্মীর কাছে তারা সভ্য- 

কাভানি জমা রেখে ও বই.এর নম্বর দেখিয়ে চলে যায় তাদের পছন্দমত পড়ার 

ঘরে। সেখানে পাখার নীচে স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে ডুব দেয় বই-এর গভীরতায়। 

প্রয়োজনবোধে তারা একখানি করে 5099605? 1010600281-ও সংগে আনতে পারে। 

যারা কোন মূল্যবান দহজ্প্রাপ্য বই পড়তে চায় বা [২০6০:৪7)০৪ বই ব্যবহার করতে 

চায় তার! গ্রন্থাগারিকের ঘরে বসে সেই সব বই পড়তে পারে। পাঠ-শেষে বই 

জম! দেওয়ার জন্য একটি ভিন্ন 0০6৮ আছে । সেখানে বই ফেরং দিয়ে কা 

নিয়ে সদসার। চলে যেতে পারে । এই পাঠভবনে প্রায় ১০০০ ছাত্রকে সদসা করার 

ব্যবস্থা আছে তবে বছরের সকল সময়ে এত সদস্য থাকে না-কলেজ মরশহম অনুসারে 

তাদের আনাগোন! কম-বেশী হয় । 

লাইব্রেরী 

বিএ, বি এস-সি ও বি কম-এর 855 এবং চ7০1০45"এর মান অনংযায়ী যত 

প্রয়োজনীয় ৩৮ ও 1[965:90০৪ বই আছে তার প্রায় -সবগুলিই এই গ্রন্থাগারে 

রাখা হয়েছে । একই বিষয়ের বা একই মানের অনেক ছাত্র আছে। তাই স্বভাবতই 

প্রয়োজন ও চাহিদ৷ অনুযায়ী একই বই-এর একাধিক কপি রাখা হয়েছে । গ্রম্থাগারিক 

. নিজে বই-ঞর বাজারে খোঁজ নিয়ে বা অধ্যাপকদের সংগে পরামশ' করে অথব। ছাত্রদের 

কাছ হতে 20870 অনংযায়ী' নূতন নূতন বই কেনেন। সরকারী সাহাযোর ফলে 



১৬৪ গ্রন্থাগার [ আখাট 

তিনি ধে ফোম সময়ে বই কিনতে পারেন। যে বই বাজারে পাওয়! যায় না, সেই সব 
বই-এর 12৩ 0০92৮ রাখা হয়েছে লাইব্রেরীতে” গ্রন্থাগারিক বিজয়বাধ 

আমাকে এই ধরণের একথান। বই দেখালেন । গ্রশ্থাগারে যে শুধয যায ও ভ6151506 

বই-ই আছে তা নয় বাজার-চলতি 2০০ ০০1 ও ৪10 1০০1.-ও রাখা হয়েছে । 

এখানকার চ.568:50০5 0০91150007, বেশ উদ্নত পর্যায়ের মূল্যবান বইন্বার। 

সজ্জিত । রবীন্দ্রনাথের সব বই, সমালোচনা ও সাহিত্য, ইতিহালের বই, 10০০1০- 

08419 90069101083; 1220%০1928018 06 9০9018] 50162006, 720৮০1০8619 

০6 28118107900. 120109) 01081010615 500501017967197 ৬৪০. 950:9095 

5015100160 00০%010108৩019) 10100008106 4001160 01%5105 ৩,৬,১ 10109 

00108] [010009281০৫ 107৮5105804 2150601010১ 08700101086 1715001 ০1 

[0715 এবং হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগিসের মহাভারত প্রভ্তি অনেক 160:৪০৪ বই 
আছে। প্রশ্ন করে জানতে পারলাম বিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের বিষয়ের জন্য বিজ্ঞান 

বিষয়ক 75016006 বই খাব ব্যবহার করে । এখানে বই-এর সংখা ৮,৫০০ 

থেকে ৯,০০* হাজারের মধ্যে । বইগলি 1958৮ 018581509110920 30156106 

অনুসারে সাজান হয়েছে । কার্ডে বই-এর ০৪0910806-3 করা হয়েছে তবে 

লাইব্রেরীতে 061. ৪0০955 595500৮ বলে ছাত্রদের এই ০8081950০ খুব বেশী 

প্রয়োজনে আসে না। 

সকাল ৮ট1 হতে রাত্রি ৮টা পরদ্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে । ছাত্রদের দিনে 

গড়ে ৪ ঘন্টা করে পড়তে হয় তবে অনেক ছাব্রই এই সীম অতিক্রম করে। ছাত্ররা 

নুহ 262150এ তাদের 910৮8] 80006810015 লিখে দিয়ে যায়। 

ছাত্র-সভাদের 6127৩-:5০০:৭ করার পদ্ধতি কিন্তু স্ব পাঠ-ভবনে এক ধরণের নয় | 

0190) 900695 886] হওয়। সঞ্তেবও এই পাঠভবনে বই চুরির সংখা কিন্তু 

নিতান্তই কম । গত বছরের হিসাবে দেখা যায় তারা ১১ খান। বই হাঙ্নিয়েছে। 

শুধু গ্রন্থব্যবহার ভিন্ন ছাত্রদের বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের 1,0018915 

বাধহারের নূতন সুযোগ এখানে করা হয়েছে । এই বছরেই 15105, 0006101505 

ও 83101985র :9০0০81 করার ব্যবস্থা করা হয়েছে । ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়েছে 

প্রচুর উৎসাহ । এই পাঠভবনের একটি নিজন্ব 16 700) 0:016০00£ আছে । 

প্রতি শনিবার ড/8:49) নিজে ছাত্রদের বিভিন্ন স্থান হতে সংগৃহীত চিত্র প্রদর্শন 
কয়েন । এই বছরে একটি +186-1:5০0:051 10901)10৩-৩ আনা হয়েছে-"ছাতরদের 

বক্তৃত। শোনাবার জন্য । ছাত্রদের জন্য এই সকল ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে কল্যাণকর । 
ছাদের সর্থবধার জন্য এই ধরণের উদাম ও প্রচেন্টা সর কোন পাঠভবনে দেখলাম 

মা) কলেজ মক্ষশ;মেংগড়ে দৈনিক প্রায় ৩০* হতে ৩৫০ জন ছাত্র এখানে পড়তে আসে । 
'আখানকার অনেক ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উদ্নতমান-এর পরিচয় দিয়েছে 

এবং উচ7় স্থান অধিকার করেছে । 
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টিফিরের ব্যবস্থা! £ 

অনেক দ:ধাগত ছাত্র এখানে পড়তে আসে । তাই দৃপঃরে ও বিকালে 2369] 
ও 01657 দেওয়া হয়। ১২ নয় পয়সার বিনিময়ে তারা দুপুরে পেট ভন্তি 1965] 

পায়। এখানকার 081660টি পরিচালিত হয় মহিলাদের দ্বাৰা--তাই আহারে 

সেবা ও যত্ব দুূইই থাকে । 0820. ও 21591-এ রোজই একই জিনিস দেওয়৭ হর না, খাদা- 

ভালিকায় বৈচিত্র্য আনা, বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ধরনের রকমারী খাবার দেওয়া ছাড়াও 

নজঝ রাখা হয় পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে । সাধারণত রুটি মাখন, কলা মিষ্টি ব 

রুটি-মাংস বা ডিম, লুচি-তরকারী, চাটনী বা মিষ্টাম্ন প্রভতি এক এক দিন এক এক 

ধরণের খাবার দেওয়া হয়। খাওয়ার পর ছাত্ররাই নিজেদের সাবান দিয়ে বাসন ধুয়ে 
রাখে। 

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্ষ্টিটিউট অফ কালচার স্ট ভেপ্টস্ ভে হোম 
সরকারী বাবস্থাপনায় আর একট স্টুডেন্টস ডে হোম স্থাপিত হয়েছে 

গোলপাকেরি রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অফ কালচার-এর প্রাসাদোপম অদ্রালিকায় । 

১৯৫৯ সালের ১৫ই আগম্ট শুধু ছাত্রদের জন্য এই পাঠভবনটির শুভ উদ্বোধন হয় । 

প্রশম্ত হল ঘরে প্রায় ৩০০ ছাত্রের এক সংগে বসে পড়ার ব্যবস্থা আছে । 
এই পাঠভবনে সবেণচ্চ ৮** জন ছাত্রকে সদস্য কর! হয়। হল ঘরের দুই 
প্রান্তে বইএর সেলফ:। উপরে স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের হুবি। ছাত্ররা 

নিজেরাই বই নিয়ে হল ঘরে পড়তে বসে। কোন 1579105 9$519904র 

এখানে প্রয়োজন হয় না। কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের 65353 ও [3070015 

পায়ের অনেক বই রাখা হয়েছে এবং নিত্য নূতন বই আসছে । বিশেষ প্রয়োজন 

হলে ছাত্রদের নীচের 141551১0-এর লাইব্রেরী ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তবে 

ছাত্রদের জন্য এখানে .বাজার চলতি কোন ০6-৮০০% অথরা ৪৩1৭০ 2০০1 রাখা 

হয় না। শংধৃ মাত্র 60০৪] ৪09 169:600৪ বই-এর সংগ্রহ রাখা হয়েছে । এই 

পাঠভবনটি মাত্র বছর দুই হোল কাজ সুরু করেছে--তাই বই-এর সংখ্যা প্রায় ৫১০০০ 

হাজারের মত । তবে অন্যান্য ভবনের চেয়ে এখানে বই চুরির সংখ্যা অনেক বেশী । 

গত বছরের হিসাবে দেখ। যায় যে প্রায় ৪৬১ খানা বই এই ভবন হতে হারিয়েছে । 

80101%91 800 060910016 16০0:7 করার এক নৃতন ব্যবস্থা দেখলাম । এখানে 

ছাত্রদের সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা পড়ার নিয়ন, কেউ যাতে সে সময় চুরি ন। করতে পারে 

ত্বার় জন্য 1005 25০91: ০1০৫ কেনা হয়েছে । প্রতিটি ছাত্র সভোঃর জন্য 

9০৪৫-এ আছে 261570706 600201706 ০৪: । ছাত্ররা ভাদের আসা যাওয়ার 

সময় .11755 15০9: ০1০0-এর ফাহায্যে ০91৫" 050০0 করে রেখে দেয়। 

এই ধরণের 8:76 £5০০£0. করার প্রথা সাধারণত দি৫:০৫গতে দেখা যায়, গ্রদ্থাগারের 
আদ পরিবেশে এই ধরণের জিনিস যেন একট: বেমানান । % 

এখানেও দুপুরে ও বিকেলে মিল ও টিফিন দেওয়ার বাবস্থা আছে ॥ ৯০ নয় 



১৫৬ গ্রন্থাগার [ আধাঢ় 

পয়সার বিনিময়ে ছাত্ররা এর সযোগ গ্রহণ করতে পায়ে । বিকেলের টিফিন এরা পেট 

ডরেই খাওয়ান । সদ্য গম ভাঙ্গান আটার কটিব সংগে মাছ, মাংস, ডিম ব1 তরকারী 

দেওয়1 হয. যে যা খেতে পাবে। 

মেয়েদের পাঠভবন £ 
রাসবিহারী এভিনিউর উপব সেরপুরেব বিবাট জমিদার বাড়ীতে ছাত্রীদের জন্য 

একটি 10৪80 [10270 স্থাপন করা হয়েছে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে । যদিও 

সহরের এক প্রাম্তে অবস্থিত বলে সহবের সকল ছাত্রী এই পাঠভবনের সুযোগ গ্রহণ 

করতে পারে না, তব দেখা যায ষে বেলঘরিযা, ক্যানিং, বজবজ, বাটানগর প্রভৃতি স্থান 

হতে ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসে । এই বিরাট বাড়ীতে প্রায় ১৮১৯ খান। গড়বার 

ঘর আছে। একতলায় ও দোতলায় মেয়েদের পড়বার ঘর। লাইব্রেরী ঘর নীচে । 

ঈনানের জন্য ১৫টি ঝণণযংস্ত স্নানঘর করা হয়েছে । অসংস্থতাবোধে বা সময়বিশেষে 

ছাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একটি আরামকক্ষ নিদিষ্ট করা হয়েছে । পাঠের অবাধ সংযোগ 

ও গৃহের স্বাচ্ছদ্দ্য সব কিছুরই ব্যবস্থ। কর! হয়েছে, তব; ছাত্রদের [7০27৩-এর মত এখানে 

ছাত্রীদের তেমন ভীড় হয় না। 

এই পাঠভবনে প্রবেশ মুখেই নজরে পড়ে এক দিকে 0০১০0: বই-খাতা “ছাতা 

প্রভতি জম! দেওধার জন্য অপর দিকে 1০0০৪-৮০৪:৭.এ ছাত্রীদের পালনীয় নীতি ও 

কত'বা। এখানে ছাত্রীদের ১ মাসে ২৭ দিন আসতে হবে এবং সপ্তাহে অন্ততঃ 

১৫ ঘণ্টা [.10191%-01]. করতে হবে । এর পরেই আছে ৪০০1৭190197 0০০৮76] 

নতন বই-এর আগমনণী-বাতণ জানাচ্ছে সকল পাঠিকাদের। তার পরেই বই-ভতি 
লাইব্রেরী-কক্ষ। সকাল ৭টা হতে রাত্রি ৮ট। পয “ত একনিষ্ঠ কমীদের কমবাস্ততায় 
ও মেয়েদের আলাগোনায় ফম5ঞ্চল থাকে এই গ্রন্থাগার-গুহ । 
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প্রভাতী আলোকের সাথে সাথেই কাজ শক হয় এই পাঠভবনের । যে সবমেয়ে 

দুপুরে খেয়ে কলেজে যাবে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা, পাঠকক্ষগৃলি খুলে রাখ! প্রভৃতি 
কাজ শুক হয়ে যায়। একট? বেলার সংগে সংগেই মেয়েদের আনাগোনা শুক হয়। 

ঘন্টা দুই-আড়াই পড়ার পর তারা এখান থেকেই স্নান খাওয়! সেরে কলেজ যায়। 

দুপুর হতেই আসতে শুরু করে প্রভাতী কলেজের মেয়েদের দল । পড়াশ:নার পর 

বৈকালিক টিফিন খেয়ে সন্ধ্যায় তারা বাড়ী ফেরে। 

লাইব্রেরী 

এখানেও স্নাতকমান পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর 7855 এবং [70000:3-এর 
যই রাখা হয়েছে । অধুনা গ্রন্থাগারে বই-এর সংখ্যা প্রায় ৭০০* হাজার। অবশ্য 
সংখ্যা! সব সময়ই ক্রমবদ্ধমান । মেয়েরা ৩ খানা পর্যন্ত বই ২৫915101090 করে 

এফ সংগে নিয়ে যেতে পারে-_-2০০151019 9110এ তাদের সদস্য সংখ্যা ও কত ঘণ্টা 

পড়বে ত৷ জানিয়ে দিতে হয় । গ্র্থাগারে বই-এর টব ও701060108-এ 0০৯5 9০1৩0৩ 

অন্সরণ কর! হয়েছে । 00701 এবং,5010160৮)0599108-এ ক্যাটালগ করা হয়েছে । 

এখানকার .০6৪:০১০০-এর সংগ্রহ মোটামটি--810০5০10296918 73115901109, শিশু 

ভারতী, 2০৫০: 0১110105115 ০ 7000515068০ প্রভৃতি । 1669:6006 

সংগ্রহ আরও উন্নত করার কথা এবং তার ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাস। করলে গ্রন্থাগারিক 

শ্রীমতি সুজাতা সেন অত্যন্ত দঃখের সংগে মেয়েদের এই সকল বই বাবহারে 
ওদাসীন্যের কথা জানালেন । সাধারণত 1658] বই ভিন্নও 200 ৮০০1 80106 

৯০০%৪ ও 1865৫ প্রভৃতি রাখা হয়। এখানকার গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার-কর্মীরা 

একটি বিষয়ে গৌরবের দাবি. করতে পারেন । গত বছরের গ্রন্থাগারের হিসাব-নিকাষে 

দেখা যায় একটি বইও চুরি যায় নাই । নিঃসন্দেহে এট! তাদের প্রশংসার কথা । 

এখানে ছাত্রীদের জন্য শুধ্ পাঠের বাবস্থা ছাড়া অন্য কোন সুযোগের ব্যযস্থা 

কয় হয় নি। 

রামকৃষ্ণ ঈ,ডেপ্টস্ ডে হোম 
সরকারী পরিকজ্পনায় যে চারটি জ্টডেন্টস ডে-হোম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার 

চতুথঠ হচ্ছে বাগবাজার অঞ্চলে পশুপতি বস] হ্বীটের উপর । বেশ নির্জন পরিবেশ 

বিরাট বাড়ীর একাংশ জ্ড়ে এই দিব! ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত। সহরের কোলাহল 
এখানে স্তিমিত--একট: দূরেই বাগবাজারের খাল বয়ে চলেছে । এই নিজন পরিবেশ 
আদশ পাঠের পক্ষে উপযৃজ স্থানই বটে। বিরাট লোহার গেট সরে যেতেই প্রথমে 

নজরে আসে সধর-শাসিত ফুলের বাগান--বর্ণালী ফলে শোভিত । তারই পাশ 

দিয়ে দোতালায় যেতে হয়--সেখানেই আপিস ঘর, ওয়াডেনের ঘর ও লাইব্রেরী-কক্ষ । 

দোতালায় ছাত্রদের বসে পড়বার উপযুজ বড় বড় ৮/৯ টি ঘর জাছে। প্রতিটি ঘরই 
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উপযূজ্জ আলো, পাখা ও চেয়ার-টেবিলে সঙ্জিত। লাইন্রেরী-কক্ষ হতে বই নিয়ে 

তার? এই সকল ঘরে চলে যায় পড়বার জন্য। ছাত্র-সভ্যদের ভি“ বা তাদের পড়বার 

নিয়ম-কানুন অন্যান্য দিবা ছাত্রাবাসের মতই । এখানে প্রায় এক হাজার ছাত্র-সদস্যকে 
পড়বার সকল রকম সংযোগ সংবিধা দেওয়া হয় । 

লাইব্রেরী 

বিরাট লাইব্রেরী কক্ষের চারিদিকই বই-এ ভর্তি । মাঝখানের কাউন্টারে দুইজন 

কর্মী বসে আছেন বই দেওয়া-নেওরার জন্য । লাইন দিয়ে ছাত্ররা আসছে, তারা তাদের 

বিষয়ের পছন্দমত বই নিয়ে কাউণ্টায়ে তাদের পরিচয়-পত্র সহ জমা দিচ্ছে। কমি- 

বন্ধ,রা সেই পরিচয়পত্রে বই-এর বুক-কার্ডটি রেখে দিয়ে নম্বর অনুসারে ট্রেডে 

সাজিয়ে রাখছে । ছাত্ররা বই নিয়ে চলে যাচ্ছে পাঠকক্ষে । এখানে পাশকোসের 

ছাত্রদের ই খানা করে ও অনাস+এর ছাত্রদের তিনখানা৷ করে বই দেওয়৷ হয় । 

সাহিত্য বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের উপর স্নাতক মানের অধনাতম প্রা মকল বই '্লাখা 

হয়। ছাত্রদের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে যদি কোন বই এখানে পাওয়া, মা 

মায় তবে বিদেশ হতেও বই আনান হয়। অনেক মুল্যবান ও দংষ্প্রাপ্য বই-এর 

দংগ্রহে এখানকার র়েফারেম্স-সংগ্রহ গড়ে উঠেছে । শুধ্ সমাজ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 

দর্শন প্রভূতিলস এনংসাইক্লোপিডিয়া নয়, বিজ্ঞান ও 75017001985র উপবৰও এনসাই- 

ক্লোপিডিয়া রাখা হয়েছে ॥ যেমন 215015/-7101-এর 70০০1019৭16 069016709 

850.4165018001098 15, 5 এবং 011-0000861-এর 50050101096018 ০0৫6 01801771081 

7৬০1১00198% 15 ৮, বাংল সংগ্রহে সকল সাহিত্যিকদের গ্রদ্থাবলী বা রচনাবলী 

সাহিত্য সাধক চরিতমালা, বাংলা সাহিতোর ইতিহান ও বাঙ্গালীর ইতিহাস্ প্রভৃতি 

গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছে । এ ভিন্ন বাংল সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বমঈলক গজপ, 

উপন্যাস ও কবিতার সংগ্রহ আছে। 

এই দিবা ছাত্রাবাসের ম্যাগাজিন-কক্ষটিও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 

শোভিত । অথ্নীতি, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও সাহিত্য বিষয়ক প্রায় ৩৩ টি পত্র-্পত্রিকা 

রাখা হন্ন। বিদেশী পত্রিকার মধ্যে এখানে আসে (6651025 09705201910 

10181555 00819 24601081010 এবং 10065 [তাহ 99201500এই সকল 

পত্র-পত্রিকা বাঁধিয়ে সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে । 

এখানে বই-এর মোট সংগ্রহ প্রায় ১০** হাজার । বইগৃলিকে সাজান হয়েছে 
13৬৮5718 0189516108000 9০৯0 অআনযসারে এবং সেইভাবে নম্বরও দেওয়া হয়েছে । 

দ্লিমে কত বই নিলি হচ্ছে এবং প্রতিটি ছাত্র কত বই পড়ছে তার হিঙাব রাখা হয় । 

। ভাতে বৈধ] ঘায় কলেজের মরশুমের সময় দিনে ১৪৯৭ বই বিলি হয়। অনাদের 

ধমনেক হাজই &1৭ খানা কই দিনে পড়ে । 
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এখানকার গ্রন্থাগার কমা অর্থাৎ বই দেওয়া নেওয়ার কাজ যাঁরা করেন তাঁর। সবাই 

ছাত্র-কর্মী। ছাত্ররাই এখানে এই পার্টটাইম কাজের সংবিধ পান। তাঁরা আধার 

এই দিবা ছাত্রাবাসের ছাত্র-সভ্য । এই ধরণের প্রায় ৭৮ জন কর্মী আছেন । 

টিফিনের ব্যবস্থা 

এখানেও অনেক দূর দুর থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে | দমদম-, বেলড়; মতিঝিল, 

হাওড়া প্রভূতি অঞ্চলের ছেলেরাও এখানে আসে । এখানে দ্পরে অন্যান্য হোমের 

মত িল'-এর ব্যবস্থা নেই বটে, তবে বিকেলে টিফিনের ব্যবস্থা আছে । ৭ নয়া পয়সার 

বিনিময়ে ছাত্র-সদস্রা প্রতিদিন রকমারী পণ্ষ্টিকর জলখাবার গায়। এই জলখাবারের 

জন্য প্রতিটি গ্লেট-পিছু সরকারী সাহাধ্য পাওয়া যায় চার আনা । এই টিফিন-ব্যবস্থা 
দেখাশুনা ও তৈরী করার জন্য নিজেদের ঠাকুর সহ' বেশ কয়েকজন কমী নিযুূজ 

আছেন । ূ 

এই চারটি দিবা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রভূত কল্যাণ হয়েছে । 

দেশের সব*ত্র এই ধরণের আরও দিবা ছাত্রাবাস স্থাপিত হোক--ছাত্র সমাজের ও 

শিক্ষিত সমাজের এটা দাবি ॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদও এই বিষয়ে সরকারী দষ্টি 

আকর্ষণ করেছে এবং বিগতবষের গ্রন্থাগার-দিবসের সাধারণ সভায় এই বিষয়ে একটি 

প্রঙ্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। মধ্য কলকাতায় এই ধরণের একটি দিবাছাত্রাবাসের 

প্রয়োজন ভীষণ অনুভূত হচ্ছে, বিশেষ করে মহিলাদের জন্য। 

সরকারী পরিচালনায় এই দিবা ছাত্রাবাস ভি্ন আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাত্র- 

ছাত্রীদের জন্য পাঠাপ-ুস্তক গ্রন্থাগার করেছেন । শ্যামবাজার অঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ 

সমাজ সেবার পাঠ্যপুস্তক লাইব্রেরী, সাকুলার রোড় প্রতাপ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, 

পাইকপাড়ার ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ছাত্রাবাস এবং ইন্টালীর সি. আই, টি. রোডে 

রামকৃষ্ণ মিশন মহিলা পাঠভবন। এই সকল গ্রস্থাগারে স্নাতকমান পযন্ত 
ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের ব্যবস্থা আছে। তবে মহাজাতি সদন গ্রন্থাগ্নার ছাড়া 

স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠের সংযোগ কোথাও দেখলাম না। এই ব্যবস্থা শুধু শহরের 

ছাত্র-ছাত্রী মহলের মধ্যে সীমিত না রেখে দেশের সর্বত্র বৃহত্তর ছাত্র-সমাজের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিলেই তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। সাধারণ পাঠাগার সমূহ পাঠ্য পুস্তক 

দবার! তাদের একটি বিভাগকে সাজাতে পারেন । এ বিষয়ে ভারা একট সচেতন হলে' 

ছাত্র-সমাজের অশেষ মঙ্গল হবে-দেশ উপকৃত হবে। 



ব্রাত1-ব্রিচিত্র। 
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জন্তায় গ্রন্থ উদ্পাদনের জগ্ঠ বিদেশ থেকে কর্ম! আমদানি 

না বাধান বই আমদানি করলে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ কম হবে আর অপেক্ষাকৃত 

কমদামে বিজ্ঞান আর কারিগরী বিষয়ের বই ভারতে পাওয়া যাবে, এই কারণে গত 
মাচ” মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এ ভাবে বিদেশী বই ভারতে আমদানি করার জন্য অতিরিক্ত 

লাইসেম্স দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন । 

কিন্তু দ:ঃখের বিষয় এই যে এই সংবিধা গ্রহণের জন্য যথেন্ট আগ্রহ কোলকাতার 

পুস্তক বিক্রেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছেনা । তাঁদের মতে এ সব বিষয়ের ধিদেশী 

বইগহলে এদেশে এখন যথেষ্ট কমদামে বিক্রি হচ্ছে। তাছাড়া এভাবে বই আমদানীর 

অনুবিধ। আছে । এখানে বই বাঁধানোর খরচও অনেক, সেই কারণে তাঁরা যথেষ্ট লাভ 
করতে পারবেন না। 

আরও ভে ষডেন্ট হোম প্রতিষ্ঠার সিন্ধান্ত 

যে-সব ছাত্রেরা ডে-ছ্টহডেণ্টস হোমগুলে। ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে তাদের 

পরীক্ষার ফল পযণালোচনা করে ইউনিভাসিটি গ্রাণ্টস কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌচেছেন 
যে এগুলোর প্রতিষ্ঠা সার্থক হয়েছে । তাই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে । এগুলোতে ছাত্রদের বাসের ব্যবস্থা 
থাকবে না। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদনক্রমে এটা কলেজের সত্যে সংযুক্ত 

থাকবে । পশ্চিম বাংলাতে এই ধরণের পাঁচটা ডে-চ্টুডেন্ট হোম হবে, সেগলো। 

যথাক্রমে গোবরডাঙ্গা কলেজ, মুশিদাবাদের কান্দীরাজ কলেজ, শ্রীপৎ সিং 
কলেজ, খড়গপুর কলেজ আর কলকাতার সিটি কলেজের সাথে যুজ থাকবে। 

সিটি কলেজের কেন্দ্রুটর জন্য ১লক্ষ টাক অনুমোদিত হয়েছে । এর প্রায় সবটাই 

ইউনিভািট গ্রাপ্টন কমিশন 'দেবে । বাকী চারটা কেন্দ্রের প্রত্যেকের জন্য পশ়্তাল্লিশ 

হাজার টাক। অনুমোদিত হয়েছে । এর মধ্যে রাজ্য সরকার দেবেন দশ হাজার টাকা, 

বাকীটা ইউ, জি, সি দেবেন। কেন্দ্রগুলো স্থাপনের জন্য জমি!সংগ্রহ করা হয়েছে। 

ডে-ম্টঃডেন্টস্ হোমের পরিকজ্পনা প্রথম করেন স্বগীয় জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, যখন 

তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচাষ ছিলেন । 

চণ্ডীগড়ে ইয়াসলিক সেমিনার 

আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর অবধি ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার 
সংস্থার উদ্যোগে চণ্ডীগড়ে এক সেমিনারের অ'য়োজন করা হয়েছে । ব্যবহারুকারীদের 
চোখে গ্রম্থাগার ব্যবস্থা এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ__-এই দুটি বিষয় সেমিনারের 
মূল আলোচ? বিয়য় । পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এই সেমিনার আহৃত 
হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক পদে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ভ্ীজগদীশ 
শরণ শরণ নির্বাচিত হয়েছেন । 
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কলিকাতা 
বয়েজ ওন লাইত্রেরী ভবনের শিলান্তাস 

বিগত ৬ই মে বুবিবার সকাল ৮টায় ক্যালকাটা ইমপ্র,ভমেন্ট ট্রাঙ্টের গোয়াবাগান 

গ্কীমের ২৯ নম্বর গ্লটে দি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ংমেন্স ইনঞ্টিটহাটের নিজপ্ম 

ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসতোন্দ্রনাথ বস ।॥ এই 

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার । 

নবজাতক পাঠাগারের বার্ষিক উ্তমব 
সম্প্রতি দশদিনব্যাপী নবজাতক পাঠাগারের বাধষিক উৎসব বিপৃল উৎসাহ ও 

আড়ুম্বরের সঙ্গে উত্যাপিত হয়েছে । এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দিনে আলোচনা, 

নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন করা হয়েছিল! সাহিতা আলোচনায় অংশ গ্রহণ 

কয়েছিলেন কাজী আবদ্ল ওদুদ, গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপষ" বিশ্লেষণ করেন 

ডঃ আদিত্য ওহদেদার, মনোবিজ্ঞানের উপর বক্তা করেন ডাঃ ধীরেন গাংগূলী ও 

ডাঃ বিজয়কেতু বস; ভারতের আন্তজণতিক সমস্যা ও জাতীয় সংহতির উপর 

আলোকপাত করেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক হীরেন মৃখাজা । এই 

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠাগারের বহুমূখী কায“ধারার পরিচয় প্রকাশিত হয় । 

চব্বিশ পল্নগণ। 
মধ্যমগ্রামে অতীন্দ্রনাথ বনু স্থৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠ। 

গত ১৪ই মে নেতাজী সংঘের উদ্যোগে স্থানীয় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণের এক সভায় 

অতীন্দ্র বস; স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন সভার সভাপতি শ্রীদেবজ্যোতি বর্মন। 

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন শক্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায় । সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 

গ্রদ্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্ বস, শ্রীচিত্ত বস, শ্রীপ্রসূন চৌধুরী প্রমূখ কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্জি উপস্থিত ছিলেন । 

পানিহাটি বান্ধব পাঠাগারের বাধিক বিবরণী 
পানিহাটী বান্ধব পাঠাগারের বাধিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে ৪ বৎসরের 

পুরান এই পাঠাগারের নিজস্ব কোন জমি এতদিন না থাকায় যথেষ্ট অসুবিধার 

সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। তাই এই বছর পাঠাগারের নিকটবতা লিচুবাগানে চারকাঠ। 
জমি কেনা হয়েছে । ভবিষাতে আরও জমি সংগ্রহের পরিকঙ্পন। আছে । 

বতণমানে পাঠাগারে মোট সভা সংখ্যা ২২৯ জন; বইয়ের সংখ্যা ৫৫১২ তার 
মধ্যে বাংলা বইয়ের সংখায। ৩৫৬৪1 

জলপাইওড়ি 
রাজালীবাজন! দেবেজ্দ পাঠাগারের তিশ্তিগ্রস্তর প্বাপন 

গত ১০ই মে তারিখে রাগ্গালীবাজনা দেবেন্দ্র পাঠাগারের নিজ ভবনের 

ভিত্তিপ্রস্তর উৎসব মাননীয় জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মহোদয়ের উপস্থিতিতে 
সহসম্পদ্ন হর । ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাঃ প্রফুলকুমার দাস ধম'ন। সভায় 
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পাঠাগারের প্রতিষ্ঠারসংক্ষিগ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন পাঠাগারের কমণ্পিচিব। 

সভাপতির ভাষণে সমাজ শিক্ষাধিকারিক মহোদয় সকলকে সহযোগিতার মনোভাব 

লইয়া গ্রামের জনসাধারণের মগ্গল কামনাথে এগিয়ে আসতে বলেন ॥ 

মুশিদাবাদ 
রামকুঞ্ বিবেকা নন্দ গ্রন্থাগার সংস্কারের চেষ্টা 

১৩৩২ সালের শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শ্রীমৎ স্বামী ভূধরানন্দজি মূগিদাবাদে 

জিয়াগজে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রত্থাগারের উদ্বোধন করেছিলেন। সেই সময়ে এই 

গ্র-থাগারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ৬পাবতীমোহন রায় আর মালদহের কলিগাঁ নিবাসী 

শ্রীযুক্ত গণ্গারাম সরকার । ম্বাধীনত সংগ্রামের সময় এই পাঠাগারটি দেশ সাধনার 

আর চিত্ত সংস্কারের পবিত্র বড় ব্যস্ত ছিল। তারপর অসহযোগ আন্দোলনের 

সময় স্বদেশব্রতের মহৎ অপরাধে পাঠাগারের কক্ষটি তালাবম্ধ করে পুলিশ পাহারা! 

বসান হয় । ফলে পাঠারের প্রভূত ক্ষতি হয়। বত'মানে আবার নতুন করে পাঠাগারটির 

সংস্কারের চেষ্টা! চলেছে। 

মেদিনীপুর 
তুষার ম্মতি গ্রন্থনিকেতন 

গত ২২শে মে আনুঙ্ঠানিকভাবে মহিষাদল থানার শ্রীকৃষ্ণপ;রে তুষার স্মৃতি 

গ্রত্থনিকেতন ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ শিক্ষা বিভাগের 

প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরপে উপস্থিত 

ছিলেন মেদিনীপুর জেলা সমাজশিক্ষাধিকারিক শ্রীসতোদ্দ্রনাথ চক্রবর্তী । অন্যান্যদের 

মধ্যে তমল;ক জেলা গ্রদ্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। 

হুগলী 
কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার 

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার অস্টমবর্ষে পদার্পণ করেছে। কিছুদিন থাবং 

এই পাঠাগারকে অথণভাব স্থানাভাব প্রভৃতি নান! অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। 
বমানে পাঠাগার কাষলিবণহক সমিতির সভাপতি শ্রীদিবাকর দত্ত তাঁর নিজস্ব 

জমির উপর পাঠাগারের জন্য বাড়ী করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বত'মানে 

গ্রন্থাগারে ৯০৬টি বই আছে। সদস্যসংখ্। ৫৫, সঞ্তাহে দু দিন খোল থাকে । 

জেলাবোড ও ইউনিয়ন বোড' থেকে কিছু অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে। 

_ গ্রত ২২শে এপ্রিল শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পাঠাগারের চতুথ 
সাধারণ,সভা অনুষ্ঠিত হয় । বিভিদ্ন*বক্তা পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও. হ্ুমোন্নতির 
কথা আলোচন৷ করেন, । সম্পাদকের বিবৃতি ও জেল! সমাজ্ঞ শিক্ষাধিকারিকের পাঠাগার 

মুদ্কধীয় অভিমত পাঠ করা হয় ॥ এরপর চনী বস; কৃত 'শ্বীকারে শাদ্তি' ও নারায়ন 
গঞ্জোপাধগয়, কৃত 'ভাড়াটে চাই; অভিনীত হয় ॥। অচিম্ত্যকুমার হাজরা, রবীন্দ্র মস 
গরিরেশন, করেন। ঃ 
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সম্পাদকীয় 

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় 

খুব বেশী দিনের কথা নয়। দমদম বিমান ধন্দর থেকে দিল্লী রওনার প্রাক্চালে 

নেহরুজী ডাঃ রায়ের সঙ্গে করমদন করে বললেন, “আচ্ছা, গজ্ড ম্যান? । প্রতিবাদের 

সংরে ডাঃ রায় বলে উঠলেন, 'আমি ওজড ম্যান নই) নেহকরুজী সত্যে সঙ্গো শব্ধরে 

নিলেন, 'থ,ুড়ি, ইয়ংম্যান”। 

সতিাই, আশীর কোঠা পেরিয়েও তিনি বাধক্যের সীমানা থেকে বছ ডে 

ছিলেন কি দেহে, কি মনে জরা তাঁকে একটুও স্পর্শ করেনি । সুঠাম শালগ্রাংশ, 

শরীর, সবল সুপ.জ্ট বাহু, উন্নত প্রশস্ত বক্ষ ও তাঁর কম্বূকণ্ঠ সব মিলিয়ে 

তিনি বিস্ময়কর এক মহাশক্তিধারী প.রুষ ছিলেন । মনের দিক থেকেও তিনি 

ছিলেন সম্পূর্ণ সতেজ ও সবুজ । দৈহিক ক্লান্তি যেমন তাঁর ছিল না, মানসিক 

স্থবিরতা ও জড়তা থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। কম“ক্ষমতায় তিনি ছিলেন 

অনন্য । মনন প্রাথয« ও বলিষ্ঠ দষ্টভহিগ তাঁকে শধু স্বাতন্ত্যের আসনেই 

অধিষিত করেনি, তাঁকে দেশের সাথণক কণণধার করে তুলেছিল। তাই বলি 

বিধানচন্দ্ের অকালে জীবনাবসান ঘটল । 

রাজনীতি ও জীবনাদশশের দিক থেকে তাঁর সঙ্গে অনেকেই একমত ছিলেন না, 

কিম্তু একথা সবাই স্বীকার করবেন যে মধ্যযুগীয় চিন্তায় তাঁর মন আচ্ছদন ছিল না; 

ধর্মীয় অম্ধত1 ও প্রাদেশিক সংকীণ“ মনোভাবের তিনি উধে" ছিলেন ; তাঁর মন ছিল 

বিজ্ঞানমখী ও সংস্কারমজ্ত। এক কথায় তিনি ছিলেন প্রকৃতই “মডার্ণ” । তিনি 

সগয়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জানতেন ও খোলামন নিয়ে সবকিছু দেখতেন 

ও বিচার করতেন-__যা তাঁর বয়সের মানুষের মধ্যে দুলভ । পা 

পশ্চিম বাংলাকে কি উপায়ে সমস্যামুক্ত করে তার স্থায়ী কল্যাণ সাধন করা 

যায় এই ছিল ডাঃ রায়ের জপমন্ত্র। যুদ্ধ, দভিক্ষ, দাঙ্গা দেশবিভাগ, শরণাাঁ 

আগ্রমন প্রভৃতি অজ্ত্র সমস্যায় জজণরিত পশ্চিম বাংলার এক সংকটকালে তিনি 

পাহাড়ের মত যেন এ রাজকে আড়ালে আগলে রেখেছিলেন; সততই রত ছিলেন 

রাজোর সযত্ব লালনে । জ্ঞানখন্ধ চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমহ্ধ দুরদষ্টি, প্রশাসনিক 

নৈপশ্য ও দঢ় আত্মপ্রতায় তাঁকে নেতৃত্বের শীষে অপরিহার্য করে তোলে । তাঁর 

মৃত্যুতে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে যে শ্ণ্যতার সৃষ্টি হোল তা নিকট ভবিষাতে পণ 

হবে কিনা সন্দেহ । তীর প্রক্পগৃল্িকে রূপায়িত করার জন্যে তাঁর সহকর্মীরা।যে 

শপথ গ্রহণ করেছেন আশ। করি সেগুলি পালিত হবে । ডাঃ রায়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 

নিবেদনের স্গে সঙ্গেই তাঁর স্থলাভিষিজকে শুভেচ্ছা! জানাই । 
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জেল! ও গ্রামীণ গ্রচ্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা 
নির্ভরযোগ্য এক খবরে জানা গেল যে রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে 

জেল! সমাজ শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে প্রেরিত এক সাকু'লারে জেলা ও গ্রামীণ 

গ্রন্থাগার কমীদের বেতন ও পদমধণাদী সম্পকে কয়েকট গুরত্বপূর্ণ নিদেশ দেওয়। 

হয়েছে। গ্রপ্থাগার কমীদের বেতন পেতে অযথা বিলম্ব যাতে না ঘটে সেজন্যে উপযুজ্ঞ 
বাবস্থা অবলম্বনের নিদেশ দেওয়া ছাড়াও জেল গ্রন্থাগার পদের কার্নির্বাহক 

সমিতিতে জেলা গ্রম্থাগারিককে পদাধিকার বলে সদস্যপদ দেবার জন্যে সংপারিশ করা! 

হয়েছে। জেল? ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কমীদের বেতন ও পদমযণাদা সম্পকিতি বহুবিধ 

অসন্তোষের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলিতে বিলম্বিত হলেও কতৃপক্ষের যত্ের এই লক্ষণ 

আশ ও আনন্দের সার করেছে । পশ্চিম বাংলার মৃখা সমাজ শিক্ষা পরিদশ ককে 

এজন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি । শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বিগত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

সদ্মেলনে তাঁর সথ্ে গ্রণ্থাগার কর্মীদের খোলাখুলি আলাপ আলোচনার সংফল খে 
কিছুটা হয়েছে এটাই তার প্রমাণ । 

পঞ্চবাধিকী যোজনাধীনে বিপুল অথ-বায়ে সরকার রাজ্যব্যাপী যে গ্রশ্থাগার 

বাবস্থার প্রবত“নে উদ্যোগী ও বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন তার সাফল্য গ্রন্থাগার 

কমীদের উপর বহুলাংশে নিভর করছে সে কথা না বললেও চলে । কিন্তু কর্মীদের 

আধ গেটা খাইয়ে এই বিরাট কাজ কতদূর এগ্োবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 

গ্রামীণ গ্রম্থাগারিকরা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং পূর্ণ সময়ের জন্যে নিযুক্ত থাকা সন্তেবও 
তাঁদের যে সামান্য বেতন দেওয়া হয় তা যে-ক্যেনও সভা দেশের পক্ষে 

লঙ্দাজনক । সাইকেল পিওন ও অন্যান্য কমীদের অবস্থাতে আরও শোচনীয় । আয় 

একটু উচু স্থরে দেখ। যায় জেল। গ্রশ্থাগারিকদের যে বেতন দেওয়। হয়ে থাকে তায় 

পরিণাম ভাল ভাল অভিজ্ঞ কমীঁদের চাকরী ছেড়ে ভিন্নস্থানে যোগদান । জেলা 

গ্রদ্থাগারিকদের কাজেকমে" অযথা হস্তক্ষেপ ও বাধাদানও তাঁদের চাকুরি ত্যাগে বাধ্য 
করেছে এয়প বছ ঘটনাই আমাদের গোচরীভূত হয়েছে । 

মুখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক সম্মেলনে বলেছিলেন যে জেলা গ্রন্থাগার পর্ধদের 

কার্ধনিবণহক সমিতিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে অন্তভু্ত করাতে। বটেই পরন্তু পদের 
যুগ্ম-কম“সচিব পদে তাঁর থাক প্রয়োজন । বৎ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে 
জেল! গ্রন্থাগারিকের পদাধিকার বলে জেলা পর্যদের কর্মসচিব পদে অধিষ্ঠিত থাকণ সব 
দিক থেফেই সঞ্জাত। মহখ্য সমাজ শিক্ষা পরিদশক তাঁর সুপারিশকে কাষকরী করে 
তুললে আনন্দিত হব । 

জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার বমীদের চুটিছাঁটা ও চাকুরির অন্যান্য বিধিনিয়স 
সম্পকেও যথোচিত বাবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন । রাজ্য সরকারের অথ" ও 
সর্তাীনে গ্রামীণ গ্রম্থাগারগ্লি পরিচালিত হচ্ছে। রাঞ্জ্য সরকারের 'শাভিস রল-স। 
প্রবতিত হতে ক্ষতি কি? 

বার়াম্তরে « বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল। 
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আদিত্য এতদ্দার 

। গ্রস্থবিদ্তা। ৪ গ্রন্থপজী প্রক্রিয়া 

আগেই বলেছি গ্রন্থের অন:পদ্থিতিতে গ্রন্থকে চিনবার জন্যে বা তাকে নিদি্চট 

করবার জন্যে গ্রন্থবিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয় । অবশ এ গ্রদ্থবিবরণ অতি 

সংক্ষিপ্ত হতে পারে, আবার পৃণণত্গ হতে পারে । অনেক সময় একাধিক বইয়ের 

বিবরণ এক জায়গায় লিপিবদ্ধ করার দরকার হয়ে পড়ে । এই বিবরণ-সমগ্টিকে বলি 

তালিকা (0৪991955 ) | তালিকার কাজ হল হাতের কাছে যে গ্রম্থ-সংগ্রহ আছে তার 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করা । 

কিন্তু গ্র্থ-তালিকা যখন বিষয়ান্গ হয়ে ওঠে তখন তাকে বলি গ্রন্থপণ্জী 

(13110110887) ) একটি গ্রন্থাগারে যেসব বই আছে তাদের বিবরণ একত্র যাতে 

লিপিবদ্ধ হয়েছে তা হল তালিকা ; কিন্তু এই গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ সম্পকি'তি যেসব 

আলোচনা-গ্রন্থ আছে তাদের একট তালিকা যদি করা যায় তাহলে এই বিষয়ান্গ 

তালিক। হবে গ্রন্থপঞ্জী। 

তালিকার মূলা, তালিকা একট! বিশেষ গ্রন্থ-সংগ্রহের হদিশ দেয়। গ্রম্থপঞ্জীর 

সহল্য, গ্রন্থপঞ্জী কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর যে-সব গ্রন্থ আছে তার হদিশ দেয়, 

এবং বিষয়ীভূত গ্রন্থসম:হের হদিশ দেওয়। গ্রন্থপঞ্জীর কাজ বলেই গ্রম্থপঞ্জী কোনো 

বিশেষ সংগ্রহের ওপর সম্পর্ণ নিভর করে না। বিষয়টির ওপর বই যেখানেই 

পাওয়া যাক না কেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। 

জ্ঞানবিদ্যার চচণ বা গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থপপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি 

তা সহজেই অনুমেয় । যে কোনো বিষয়ে গবেষণা বা তৎসংক্রাদ্ত 6৮৭ করতে গেলে 

প্রথমেই জানা প্রয়োজন সে বিষয়ে ইতিপবে কতখানি 5৮৮ বা গবেষণা করা হয়েছে, 

যার অর্থ হল সে বিষয়ের ওপর কী কী গ্রন্থ প্রকাশিত কর! হয়েছে তার হদিশ নেওয়া, 

অথাৎ গ্রদ্থপঞী রচনা করা । গ্রন্থপঞ্জীর দ্বারাই জ্ঞানের ক্ষেত্রকে জরিপ করা সম্ভব 

হয়। ছাপাখানার দৌলতে নান। বিষয়ের ওপর নিত্য নতুন কত বই বেরুচ্ছে এইসব 

গ্রন্থের বিষয়ানূগ পঞজী যদি না করা যায়, তাহলে জ্ঞানের রাজ্য বিশঙ্খল হয়ে পড়ে, 

সেখানকার কোন ঠিক-ঠিকান পাওয়া যায় না। বইগদ্লি এলোমেলো স্তৃপরূপে 
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আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে, এবং তাতে বিদ্যাচচার কোনো সহায় হওয়] পবধহ, 

কারণ সেই এলোমেলো স্তৃপ থেকে নিঙ্গের প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্ধান পাওয়। 

অতান্ত কণ্টসাধ্য । এই রকম কথাই বলেছেন ইউনেস্কোর প্রান ডিরেইর লথার 

ইভাম্স সাহেব । তাঁর কথ৷ মুল্যবান, কারণ তিনি এই কথা এমন একটি সংস্থার 

অধিকতণ হিসেবে বলেছেন যে সংস্থা পথিবীর সব দেশে শিক্ষা! ও সংস্কৃতির প্রসার 

ও পরিপহছ্টির সহায়ক রূপে কাজ করছে ।১ 

আমাদের দেশে বিদ্যাচচণ ও গবেষণার কাজে গ্রম্থপঞ্জীর স্থান এখনো অতি 

নগণ্য । সগ্গত কারণেই একজন বিদেশী মন্তব্য করেছেন যে ভারতের বিদ্বৎসমাজে 

গ্র্থপঞজী ও সচীর মূল্য একরকম অজানা । যখন এ মন্তব্য করা হয় তখন 

আমাদের পরাধীন অবদ্থা ; কিন্তু আমাদের স্বাধীনত। লাভের পর অনেক বছরই তো। 

কেটে গেল, তব: গ্রন্থপঞ্জী ও সূচী সম্পকে এখনে। তেগন সচেতন হই নি। 

যাই হোক, গ্রদ্থপঞজীর ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনে 

বিষয় নিয়ে গোট। পুস্তক বা প্গ্তিকা লেখা হতে পারে, কিংবা সে সম্পকে ছোট 

বড় প্রবন্ধও থাকতে পারে, এবং সে-সব প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তভূক্ত হয়ে থাকতে 

পারে অথবা পত্র-পত্রিকার মধ্যেও থাকতে পারে। গ্রন্থপজী গণণঙ্গ হতে গেলে 
সবরকম রচনারই খবর এতে থাকা চাই । অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো বিষয়ের 

ওপর গোটা বই একখানিও পাওয়া যায় না, কিন্তু বই ও পত্র-পত্রিকার অন্তভুক্তি প্রবন্ধ 
হয়ত বেশ কিছু পাওয়া যায়; সেক্ষেত্রে এই রচনাগুলি অপরিহ।য'রূপে দেখা দেয় । 

সংতরাং গ্রন্থপঞ্জীতে তিন শ্রেণীর রচনা অন্তভকক্ত হতে পারে। 

(১) গোটা পুস্তক ও প:স্তিকা 

(২) পুস্তকের অন্তভ্ঞ্জ প্রবন্ধ বা রচনা 

€৩) পত্র-পত্বিকার অন্তভক্ত প্রবন্ধ বা রচন। 

এই তিন শ্রেণীর রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করার প্রণালী এক হতে পারে না, কারণ 
এদের জাত আলাদা। এদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার যে প্রণালী বহুধা স্বীকৃত, তা 
হল এই ।-- 

(১) গোটা পৃস্তক ও পস্তিকার ক্ষেত্রে লিপিবন্ধ করতে হবে লেখকের 
নাম, গহস্তকের শিরোনাম, সংস্করণ সংখ্যা (দ্বিতীয় বা তদধ্ব ); স্থান, প্রকাশক 
ও প্রকাশকাল; পৃঙ্ঠাঙক; পৃস্তকের আকার ও মূল্য । বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে 
সাধারণত বইয়ের নাম সবণগ্রে লেখা হয়ে থাকে । উদাহরণ £ 

কপ্লোলবংগ | অচিন্তাকুমার সেনগু্ত। কলিকাতা, ডি, এম, লাইব্রেরী । প্রথম 
প্রকাশ ১৩৫৭ দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৮ | ৮%০+৩৩০ পৃ । ৭২১ ৫২11 পাঁচ টাকা। 
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(২) পুস্তকের অন্তভঃ*জ রচনার ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করতে হবে রচনার নাম, 

রচয়িতার নাম । ব্রাকেট বা বদ্ধনীর মধ্যে ষে পহস্তকের অন্তভংক্ত তার সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ, রচনার প্ঠাঙ্ক। উদাহরণ £ 

'রডোডেনভড্রন-গুচ্ছ” । মোহিতল!ল মজুমদার। (তত্প্রণীত সাহিত্য-বিতান, 

১৩৪৯ । ২১৭-২২৬ প:।) 

এই বিবরণ আর এক ভাবেও দেওয়া চলে । যেমন, সাহিত্য-বিতান । মোহিত- 

লাল মজুমদার। কলিকাতা, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৪৯1 11%০+৩০২+./০ 

পৃ । ৮২১৬২] 1 তিন টাকা। 

দঃ 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ ২১৭-২২৬ প। 

(৩)' পত্র-পত্রিকার অন্তভর্ক্ত রচনার ক্ষেত্রে রচনার নাম, রচয়িতার নাম । ব্র্যাকেট 

ব1 বন্ধনীর মধ্যে পত্রিকার নাম, সাল, বর্ধ ও সংখ্যা, রচনার প.্ঠাঞ্ক | উদ্দাহরণ £ 

প্রাচীন ভারতে গোঁড়ীয় সংগীত । রাজ্যে*্বর মিত্র । (বিশবভারতী পত্রিকা, 

১৮৭৯ শক, চতুদশি ব্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য কার্তিক-পৌষ। ১০২--১০৯ পৃ ।) 

গ্রন্থপঞ্জীকে যদি সটিক করা হয় তাহলে তার মূল্য আরো বেড়ে যায়। কিন্তু 
প্রণন হল, টীকা বলতে কী বোঝাবে? অথণ৭ৎ টীকায় বই বা রচনা সম্বন্ধে কী ধরণের 
বক্তব্য থাকা সমীচীন । 

অনেকে টীকায় সমালোচনা-মলক মন্তব্য অন্তভ্ক্ত করে থাকেন। কিন্তু এটা 

না করাই যংক্তিযুক্ত। কারণ সমালোচনা জিনিসটা আপেক্ষিক । একজনের কাছে 

যে বই খুব ভাল লাগে, অন্যের কাছে তাই আবার তেমনি খারাপ লাগে । সতরাং 

টীকায় যদি লেখা হয় «এ গ্রম্থ গবেষণার কাজে অপরিহাষ”* তাহলে কথাটার 

মূল্য আপেক্ষিক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অনেকের কাছে কথাট! গ্রাহা নাও হতে পারে। 

কিন্তু বইয়ের পরিচয়-মলক টীক। সবজনগ্রাহ্য হতে বাধা নেই। পরিচয় বলতে 

বুঝব জ্ঞাতব্য তথোর উদ্ঘাটন। শুধু বইয়ের আখ্যা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই বই ব। 

রচনা সম্পকে" কোনো ধারণ! করা যায় না। 'কল্লোলযৃগ' বইটির টীকা হিসেবে যদি. 

লেখা যায়, “১৩৩০ দশকে “কল্লোল? পত্রিকা ঘিরে যে সাহিত্যগোত্ঠী ও সাহিত্যকমণ 

দেখা দেয় তার অন্তরঞ্গ ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিবরণ,” তাহলে বইটির বিষয়বস্তু 
সম্পকে" সহজেই ওয়াকিবহাল হওয়া যায় । তেমনি 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ" রচনাটির 

বিষয়বস্তু স্পন্ট হয়ে ওঠে যদি টীক। দেওয়া যায় যে রচনাটি হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 

“শেষের কবিতা? সম্পকে” একটি আলোচনা । 

একাধিক রচন। ব। প্রবন্ধ সমছ্টি নিয়ে যে বই তার টীকায় রচনাগুলির সচা 

উল্লেখ করা উচিত। এই উল্লেখের ফলে পহস্তকের অন্তর্গত রচনাগহলি নিদে'শিত 

হবে। মোহিতলালের «সাহিতা বিতান, গ্রন্থটির ক্ষেত্রে যদি প্রবন্ধ সমষ্টি” বলে 

টীকা লেখ! যায়, তাহলে গ্রত্থের বিষয়বস্তু সদ্বন্ধে কিছুটা ধারণা কর! সম্ভব হয় 
বটে, কিন্তু সে ধারণা আরো স্পম্ট হয় যদি রচনাগুলির নাম উল্লিখিত হয়। 
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বইয়ের ভূমিকা বা নিবেদনে, কিংবা রচনার প্রথম কয়েকটি ছত্রে প্রায় ক্ষেত্রেই 
বিষয়বস্তু সম্পকে জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া থাকে; চীকার তা উদ্ধত করা চলে । 
সতরাং টাক লিখতে গিয়ে যে গোটা বই আদ্যোপাম্ত পড়তে হবে, এমন কোনো 
কথা নেই। 

বাংলায় সটিক গ্রম্থপঞ্জীর একট প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শ্রীপঃলিনবিহারী সেন-কৃত 

'রবীন্দু-পরিচয় গ্রদ্থপঞজী” যেটা ২৩শে বেশাখ ১৩৬২ “দেশ পত্রিকার মধ্যে 
পাওয়া যাবে। 

॥২॥ 

কোনো গ্রণ্থপঞ্জী তৈরি করতে হলে তিনটি জিনিস এসে গড়ে । অথণৎ গ্রন্থগঞ্জী- 

প্রক্রিয়ার তিনটি উপাদান। সে উপাদানগহলি হল এই-- 

(১) গ্রন্থ বা রচনার অন:সন্ধান 

(২) গ্রন্থ বা রচনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 

(৩) বিন্যাস 

এদের মধ্যে দ্বিতীয় উপাদান, অথণৎ গ্রদ্থ বা রচনার বিবরণ কীভাবে লিপিবদ্ধ 

করতে হয় সে বিষয়ে বলা হয়েছে । বাকি দুটি উপাদানের বিষয়ে এবার বলব ॥ 

গ্রন্থ বা রচনার হদিশ না পেতে গ্রদ্থপঞ্জী কি নিয়ে তৈনী হবে? সৃতরাং 

গ্রথ বা রচনার অনধ্সম্ধান করা একান্তই প্রয়োজন। এই অনুসন্ধানের কাজ 

সহজ হয় বড় বড় গ্রম্থাগারের সংগ্রহ মারফৎ । 

তাছাড়া আকর গ্রন্থপঞ্জী বা স:£ও বিশেষভাবে সাহায্য করে। আকর 

গ্রথপণ্জী বা সূচী বলতে বুঝব এমন গ্রন্থপঞ্জী বা সচী যাতে নানা বিষয়ের 

ওপর বই বা রচনার বিবরণ পঞ্জীকৃত হয়েছে । এই রকম গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণ 

হন জাতীয় গ্রত্থপঞ্জী যেমন 73. টব, বা 01050 5010191 310110015105, 

বড় বড় গ্রন্থাগারের বিষয়তালিকা, যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের 91606 ০৪0৪1098195 ) 

.অথবণ প্রকাশক প্রস্তুত ভ্রমচয়িত গ্রণ্থসহচী, যেমন 0. 3.1]. বা 00001018050 [300] 
1106) এবং 0, 9.1, বা 000201180৮9 03901. 1150. 

পুস্তকের অন্তগণতি প্রবন্ধের হদিশ পাবার জনো আকর প্রবন্ধ সূচীর প্রকৃত্ট 

উদাহরণ হল আমেরিকার ৬/.7.৬/11507000. কর্তৃক প্রকাশিত 85589 ৪00. 061)013] 

[106790016[796% এই সূচী প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৪ খুভ্টাব্দে--একটি 

বিপুলকায গ্রন্থে । ১৯০০ থেকে ১৯৩৩ খণ্টোব্দ পষ [ম্ত ধেসব প্রবন্ধ পুস্তক ইংরেজি 

ভাষায় প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে থেকে ২১৪৪ টি পুস্তক বাছাই করে নিয়ে তাদের 

অন্তভু-ক্ত প্রবন্ধগুলির সূচী প্রণয়ণ করা হয়। এই খণ্ডে প্রায় ৪০.০০০ প্রবন্ধের 

সূচী পাওয়া যায়। ১৯৩৪ পালের পর থেকে নিয়মিত ভাবে এই সী প্রকাশিত 
হয়ে চলেছে । 

*« উজ্ত /11590 0০ পত্র-পত্রিক! প্রকাশিত প্রবন্ধ বা রচনার হদিশ পাবারও 

ব্যবস্থা করেছে তাদের সংকলিত সাময়িকী সূচীর মারফৎ। দট বিখ্যাত সাধারণ 
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সাময়িকী-সুচী হল [0661009610091 17955 2 ৪. 80179 (০0 19611001051] 116186016 

10 0186 5০0191 50191)06 8100 10120910105 এবং 1২6802153 00106 00 79110901081] 

[105:860:5, এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের সামগ্নিকী সুচীও এই প্রকাশন- 

প্রতিষ্ঠান প্রণয়ণ করে চলেছেন, যেয়ন £&1৮ [0০--শিজপকলা বিষয়ক সাময়িকীর 

অন্তভূ্জ রচনাবলীর সূচী, কিংবা 88110011015] 100০ষ--কৃষি বিষধক স।ময়িকীর 

অন্তভু'ক্ত রচনাবলীর সূচী । এই রকম আরো আছে। 

উপরোক্ত ভাবে রচনার হদিশ যখন পাওয়া গেল এবং তাদের সংকলন করা 
গেল, তখন প্রশ্ন হল এদের কীভাবে বিন্যাস করা হবে? বিন্যাস সম্পকে" ধরা- 

বাঁধা কোনো৷ নিয়ম নেই তবে এটা ঠিক যে নিছক লেখক কিংব। রচনার নাম 

ধরে বর্থণ: ক্রমিক বিন্যাস কখনোই বিশেষ উপকার দেয় না। বিন্যাস এমন হওয়া 

উচিত যাতে বিষয়ের আবেদন বা অভিব্যক্তি পরিস্ফ,ট হয়ে ওঠে । লংতরাং 

বিভিন্ন বিষয়ের যেমন আবেদন ও অভিবংক্তি তেমনি তাদের গ্রদ্থপঞজীর বিন্যাসও 

বিভিন্ন প্রকারের হবে । অনেক সময় উদ্দেশ্য ও প্রয়েজনীয়তা অনযায়ী গ্রন্থপঞ্জীর 

বিন্যাস স্থির করতে হয়! যেমন রবীন্দ্রনাথের গ্র'থপঞজজীর বিন্যাস কালানং ক্রমিক 

করতে হবে যদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দিকে দি থাকে। 
কিন্তু যদি রচনা রূপের প্রতি দৃষ্টি থাকে তাহলে গ্রম্থপঞ্জীর ধিন্াস রূপ ভেদ 

হিসেবে হওয়া উচিত, অথণৎ কবিতা নাটক গঙ্প-উপন্যাস, প্রবম্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, 

চিঠিপত্র, ইত্য।দি বিভাগে ধিন্যাম করতে হবে। 

গ্রদ্থপঞ্জী তৈরীর ক্ষেত্রে আর একটি কথা মনে রাখা কতব্য যে, যে ক্ষেত্রে 

গ্র“্থপঞ্জীর বিন্যাস আগাগোড়। বণ ণংক্রমিক না হয়, সে ক্ষেত্রে পরিশেষে বর্ণাণুক্রমিক 
সচী সংযুক্ত করা বিধেয়। তাতে কোন বিশেষ রচনা [রচনা সূচী থেকে] ব। বিশেষ 

লেখক [লেখক সী থেকে] সহজে খ'জে নেওয়া যায়। 

॥ ৩ 

আমরা আগেই বলেছি আকর-গ্রদ্থপঞ্জী থাকলে কোনে বিশেষ বিষয়ের ওপর 

গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণ করা সহজ হয়। এইজনোই আকর-গ্রন্থপঞ্জীর মূলা সবণগ্রে। 

বাংলা গ্রন্থের জন্যে বংলা আকর-গ্রম্থপঞজীর খোঁজ নেওয়া দরকার । এবার 

আমর1 সেই খোঁজ নেব । 

এ সম্পকে প্রথমেই নাম করতে হয়, যাকে চলতি কথায় বলা হয়, বেগ্গল 

লাইব্রেরি ক্যাটালগ । ১৮৬৭ সালে ছাপাখানা ও রেজেম্টারি আইন (1655 ৪00 

[981505000 £০৮, ) চালু হয় ॥ এই আইন অনুসারে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের 

বড় বড় রাজ্যের সমস্ত মুদ্রিত বইপত্র সেইসব রাজ্যের একজন কর্মচারীর কাছে 

জমা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কম্চারীকে বলা হল 19819৮87: ০? 

চ০01০50975 তাঁর ওপর কাজের ভার গড়ল এই সব বইয়ের একট। সটীক 
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তালিক প্রস্তত করা নিয়মিত ভাবে ॥ এবং সেই তালিক! প্রতি তিন মাস 

অন্তর রাজ্যের সরকারী গেজেটের বিশেষ পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত করার 

ব্যবস্থা হল । এই তালিকার আমল নাম “08091080 ০6 79০19 

29215051697 10. 009 0:50105170% 0৫6 7360881 00106 00১5 00911 1” এই 

তালিক। প্রস্তত ও প্রকাশের কাজ আজও চলে আসছে । তবে কাজটা সব্দাই 

পিছিয়ে থাকে । আজকের ছাপা বই তালিকাভুক্ত হতে সময় নেবে হয়ত পাঁচ/ছ 

বছর । এই তালিকায় গ্রন্থবিবরণ যেভাবে দেওয়া হয় তার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল-- 

10159100901 02100 520 ছন্দোগংক রবীন্দ্রুনাথ--[ 00597700801 

7২91010019179007) 91010015090) 07100550650 06 01930) 10150009565 0) 

960103১ 06 [২8101001917201)1850165 20) 009 21006 ৮9151610800) 900 076 

৮৪৮ 117 ৮1310 1১2 10010090060 101059]1) [00500 895 8150 1015 210 1010 

95805560৩ 9200. 1109101% 950900. 11029656: আ10 22 10000000010, 1 

78899 94224. 20101151560 105 70117 1361)911 5210) 15591517919, 6-3 

[97911590900 1060916 186, 0810065. 1352 581) 0: 1945-46 10, 

[2565, 7019) 1945] 1)০910]16 0:0৬ 16 10, 156 5910010. 101066হ 2 

8 80085. 1710171910650 13850) 34) 05, 3850 101010008 01015 11) 1৬101050009 

00995/9171 1,8106) 0৪100059, 1১100 ০019155, 

দেখা যাচ্ছে গ্রম্থবিবরণ বেশ বিশদ, এবং যে সব প্রাথমিক তথা দেওয়। হয় তাতে 

ভবিষ্যতে গ্রম্থ,সনাক্ত করার প্রয়োজন হলে সে কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়] যেতে 

পারে। 

গ্রন্থবিবরণ ইংরাজিতে লিপিবদ্ধ করার বিধান কেন চাল. হয়েছিল তা সহজেই 

অনুমান করতে পারি। ইংরেজ শাসকবগ্ যাতে বুঝতে পারেন দেশীয় ভাষায় কী 

ধরণের বই বেরুচ্ছে, তাই এই ব্যবস্থা ॥ কিন্তু স্বাধীনত। লাভের পরও এ ব্যবস্থা কেন 

চলছে জানি না। বাংল বইয়ের বিবরণ বাংল ভাষায় লিপিবদ্ধ হলেই বোধহয় 

শোভন হয়। 

এই গ্রন্থবিবরণে যে টীকা দেবার রীতি প্রচলিত তা অবশ্য গ্রম্থের পরিচয়-সূচক । 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা আশানুরূপ নয় । যেমন, একটি ক্ষেত্রে বল! হয়েছে 
409115০6101) ০৫6 61816 65589 ০99:1006 0০ 01661500 05109980815 

06811718 %10 10018575 ০0100168130 196915 0010 ৪ 10130011081] 0০010 ০1 

৬1০৮7, 

[ সঃনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারত-সংস্কৃতি, ] 
এই টীকায় যদিও জানা গেল যে বইটি আটটি প্রবদ্ধ-সমঘ্টি, কিন্তু অনংসম্ধিৎসং 

পাঠক এই পরিচয়ে তৃপ্ত হতে পারেন না। তিনি জানতে চান এই প্রবন্ধগংলির 
বিষয়বস্তু কী। তাঁর কাছে প্রবন্ধগলির বিষয়-সূচী তাই একান্ত প্রয়োজনীয় । 
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যাই হোক, গবেষণার কাজে বইয়ের সন্ধান দিতে এই তালিকা যে অপরিহায' 

তা বল! বাহুলায ॥ অবশ্য এই তালিক। নিয়ে কাজ করতে অসুবিধা যথেন্ট আছে, 

কারণ এ তালিকা ব্রমচয়িত নয়, তাছাড়া এতে কোনো সী নেই। ফলে কোনো 

বিশেষ লেখক বা গ্রন্থের সম্ধান পেতে গেলে অনেক সময় নম্ট হয়। 

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ১৮৬৭ সালের পরে প্রকাশিত বই পত্রের সন্ধান 

দেয় । এই তারিখের আগে প্রকাশিত বই পত্রের সম্ধান পাবার উপায় কি? সুখের 

বিষম্ন সে উপায় আছে । সে উপায় সিদ্ধ হয় তিনটি আকর-গ্র“্থতালিক। মারফৎ। 

এদের মধো লং সাহেবের বাংলাগ্রন্থের তালিকা অনেকের কাছেই পরিচিত । রেভারেম্ড 

লং (০৬, ], [,908) ১৮৫৫ সালে গত ষাট বছরে প্রকাশিত পুস্তক পস্তিকার একটি 

সঠিক তালিক! প্রকাশ করেন। এই তালিকা বা গ্রন্থপঞ্জীর পরো নাম হল--4 
05011700155 ০8081051৩06 035108911 ৮0115, 00169100176 8 019551860 115 ০4 

(000165610, 151000150 001089]10০90155 800. 02120071205 57101011055 199130 

0017. 07191009555 01109 09 1950 3190 ০215 16 00075101081 0060069 ০01 

089 90197500906 0101069 900. ৬11)615 0111)60. এই তালিকায় চোদ্দ শ' 

পুস্তক পুষ্তিকার বিবরণ পাওয়া যায় যা মোটামুটি ১৭৯০ মাল, অথ বাংল। 

ছাপাথানার প্রথম অবস্থা থেকে ছাপা হয়েছে । 

এখনে বল? প্রয়োজন যে এই তালিকা দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত বগুগভাষা ও সাহিত্য 

গ্রন্থের ১৯৪৯ খঁজ্টাব্রে প্রকাশিত সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত আছে ।॥ 

রেভারেন্ড লং-এর তালিকা ছাড়! আর দংটি তালিকা হল বিলিতি। লং-এর 

তালিক কেবলমাত্র ১৮৬৭ সালের পব“বতা প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা, কিন্তু বিলিতি 

তালিকা দুটিতে ১৮৬৭ সালের পব্বতাঁ ও পরবতাঁ, উভয় কালে প্রকাশিত গ্রম্থের 

হদিশ পাওয়া যায়। তালিক। দুটির একটি হল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলাগ্রন্থের 

তালিকা যা ১৮৮৬ খাভ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই তালিকার নাম হল 

0০৪09198016 ০0৫6 391085]1 011066ন 3০905 10. 00611101815 06 005 00051) 

1/056017, পরবতাঁকালে এর দুটি সংযোজন প্রকাশিত হয়েছে, ১৯১০ ও আর একটি 

১৯৩৯ খাীছ্টান্দে। প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানা যায় যে ১৯৩৪ খাণ্টাব্দ পর্ম্ত যেসব 
বাংলা বই উল্ত গ্রন্থাগারে জমা হয়েছে তাদের হদিশ এই তালিকায় পাওয়! যাবে । 

অনা তালিকাটি হল বিলেতের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির । এ তালিক। 

১৯০৬ খশীগ্টাব্দে প্রকাশিত হায় । এর নাম হল 080910806 ০৫ 0১৩ 11191 ০৫ 0)6 

10018 09609, ৮০], ]]) 79:01 52 03608211) 0219 8100 455807658 19০9০91, 

১৯২৩ থাঁজ্টাব্দে এর একটি সংযোজন বার হয় যাতে কেবল বাংলা বই--১৯০৫ থেকে 

১৯২০-র ভেতর প্রকাশিত--তালিকাভুক্ত হয়েছে ।* 

স্বাধীন ভারত সরকার দেশের বিদ্যাচচণ তথা গবেষণা ও পগন-পাঠনের সহায়তার 

জনো একটী আকর-গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করার পরিকজপন। গ্রহণ করেছেন।' এই 
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গ্রদ্থপঞ্জীর নাম ভারতীয় জাতীয় গ্রম্থপঞ্জী (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিঝ্লিওগ্রাফি )। 

এই গ্রণ্থপঞ্জী সংকলন-কাষ* সম্ভব হয়েছে একটি বিশেষ আইন প্রবর্তনের ফলে। 

১৯$৪ সালে লোকপভার গৃহীত এবং ১৯৫৬ সালে সংশোধিত ডেলিভারি অব্ 

ব্ক-স- আযাণ্ড নিউজপেপাস (পাবলিক লাইব্েরিজ-) আন্ত অনুসারে কলিকাতার 

জাতীয় গ্র“থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরি) এবং ভারতের আরো তিনটি গ্রদ্থাগার, 

যথা-কন্নেমারা পাবঝলিক লাইব্রেরি, মাদ্বুজ)১ সেপ্্রল লাইব্রেরি, বোম্বাই ; 

ও সেন্ট্রাল রেফারেনন লাইব্রেরি নয়াদিল্লী (প্রতিষ্ঠিত হবার পর), ভারতে প্রকাশিত 

যে-কোনো বই ও পব্র-পত্রিকার একটি করে কপি" প্রকাশকের কাছ থেকে পাবার 

অধিকারী হয়েছে । এই আইন অনংসারে প্রাপ্ত গ্রন্থ-সংগ্রহকে মোটামটি ভাবে জাতীয় 

গ্রন্থ-সংগ্রহ বলা চলে । ফোটামটি ভাবে ধল। হল, কারণ সব প্রকাশকের কাছ থেকে 

সব বইপত্র যে পাওয়। যাবে এমন কোনো স্থিরত। নেই । যাই হোক আইন বিধায় 

ভারতে প্রকাশিত সব বইপত্রের একত্রীকরণ এবং প্রতি তিনমাসে একটি গ্রন্থপঞ্জী 

প্রকাশের গ্রচেণ্টা আমাদের দেশে এই প্রথম । ১৯৫৮ সালে ১৫ই আগণ্ট প্রকাশিত 

জাতীয় গ্রম্থপঞ্জীর প্রথম সংখ্যায় ১৯$৭ সালের অক্কে।বির থেকে ডিসেম্বর পযণ্ত এই 

তিনমাসে প্রাপ্ত বইপৰ তালিকাবদ্ধ কর। হরেছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী একটি 

বৈমাপিক প্রকাশন এবং বৎপসরান্তে একটি ক্রম5য়িত (০90818057 ) বাঘিক সংখা 

প্রকাশ করার ব্যবদ্থ৷ হয়েছে । এ পধন্ত দুটি বাষিক সংখা। ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের 

বেরিয়েছে । 

দেশবিদেশে বছল ব্যবহারের জন্য এই গ্রণ্থপঞ্জীর লিপি হয়েছে রোমান এবং 

ভাষা ইংরেজি । বিন্যস-_ধিষয়ানুযায়ী বগাকৃত । বগাঁঞ্চরণ করা করা হয়েছে 

ডিউই দাশমিক পদ্ধতি অনুসারে । তাছাড়া ডঃ রঙ্গনাথন প্রবতিত কোলোন 

বগাঁকরণ প্রথা অনংসারে প্রত্যেক বইয়ের থাযথ কোলোন বিষয়-সচক সংখ্যা বইয়ের 

বিবরণের নিচে ডানদিকে লিপিবদ্ধ হয়েছে । বাঁদিকে বদ্ধনীর মধ ভাষা-সচক 

অক্ষর বা অক্ষর-সমট্ি দেওয়া হয়। এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তত একটি বাংলা বইয়ের 

বিবরণ উদাহরণ হিসেবে দেওয়। যাক-_ 

90911090011) ৬/০110 1115601) 

7০৬/165) 01)55051) 1901-- 

58001 0952 4185009, চান 00100309119) 77 28108110108 01805, 
০9001985) 7687] 00151090923, [0.১ 1958, 20 4360, 289, 18000. 1,009 

09218104115 0910, ৪5 [158 06০7 41505510909 06 19680, 

(৪) ৬]: 19535 
সবভারতীয় বইপত্রের হদিশ একস্থানে পাবার জন্যে এই গ্রন্থপঞ্জী অপরিহাধ। 

কিন্তু যাঁর) কেবলমাত্র একটি বিশেষ ভাষায় প্রকাশিত সকল গ্রম্থের হদিশ পেতে চান 
তাঁদের পক্ষে এই গ্রণ্থপলীর বাবহার তেমন সংরিধাজনক মনে হয় না। তাছাড়া মূলা 
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বেশি হওয়ায় সাধারণ পাঠক, ছোটখাট গ্রদ্থাণার এবং স্কুল কলেজগহলির পক্ষে এ 

গ্রদ্থপ্জী ক্রয় করা সহজসাধ্য হয় না। এই অসবিধ দর করবার জনো কেন্দ্রীয় 

সরকারের সহযোগিতান্্র প্রতোক রাজাসরকার নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত 

বইপত্রের এক বাধিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, এবং সেই অনয্যায়ী 

এই গ্রন্থপঞ্জী আত্মপ্রকাশও করেছে । বাংলা গ্রন্থের জনো আছে “জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী £ 

বাওগলা” । ১৯৫৮ সালে প্রাপ্ত বইপরের তালিকাবদ্ধ পঙ্ীটি ১৯৬০ সালে বেরিয়েছে । 

এই গ্রন্থপঞ্জীও ভারতীয় জাতীয় গ্রদ্থপঞ্জীর ন্যায় একই পদ্ধতিতে বগীকৃত। গ্রন্থ- 

বিবরণও অন:বরূপ। বাংল। ভাষায় এই বিবরণ কী রকম রূপ নিয়েছে তা জানার জন্যে 

একট উদাহরণ দেওয়া গেল-- 

780- _সঙ্পীত 

গোপেমবর বন্দোপাধায় 

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহ!স, ২য় খন্ড । কলিকাতা, বসমতী সাহিত্য"মন্দির, 

১৯৫৬ । 11০, ১৬৪ প-ঃ) প্রতিকৃতি । ২৪৫ সেমি । বোডশ্বাধাই ॥ ৫০০ । 

কয়েকজন সন্গীতজ্ঞের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ । 

ব২44 

বজেন্দ্ুনাথ বন্দোপধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সংকলন ও সম্পাদনায় এবং 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “সাহিত্য-সাধক চরিতমালা” বাংলা গ্রম্থপঞ্জীর 

দিক থেকেও অতি মুল্যবান । এর প্রত্যেকটি খণ্ডে যে যে বাংলা সাহিত্য-সেবকের 

চরিতকথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে তাঁদের রচনাবলীর বিবরণও দেওয়। হয়েছে । এই 

রচনাপঞ্জী বিশেষভাবে মল্যবান কারণ এতে কেবল প্রক!শিত গ্রন্থ উল্লিখিত হয়নি, 

বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে লেখকের যে সব রচন৷ প্রকাশিত হয়েছে, তার বিবরণও 

দেওয়া আছে। 

এরপর যদি বল যায় যে, দৈনিক পন্রিকার সূচী করা উচিত তাহলে আমাদের 

দেশের পণ্ডিতজনেরও চক্ষু বিস্ফারিত হবে--কথাট। হাদয়ঞ্গম করতে । অথচ কথাটা 

নিতান্তই সরল । দৈনিক পত্রিকার একটা বিশেষ মূলা আছে। দেশের ইতিহাস 

চচণয়। দৈনিকপত্রে প্রতিফলিত হয় দেশের সমকালীন রাষ্দ্রনৈতিক ও সামাজিক 

পরিস্থিতি । এমন অনেক সংবাদ ও তথ্য দেনিকপত্রে থাকে যা পরে কখনই অনা 

কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়, সৃতরাং দৈনিকপত্রের সী প্রণীত নাহলে সে সব সংবাদ 

ও তথোর হদিশ পাওয়] অতাযন্ত কম্টসাধ্য--এমন কি দঃসাধা হয়ে পড়ে। বিলেতের 

টাইমস, পত্রের সূচী নিয়মিতভাবে প্রতি বর্ষে প্রকাশিত হয়ে আসছে । এই আদরে 

আমাদের প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সংবাদপত্রের সী প্রণয়ন করার প্রয়োজন সম্বন্ধে আমরা, 

সচেতন হতে পারি । 

আসলে দেশের বিদ্যাচচণ যত গভীর হবে ও প্রসারলাভ করবে. নানা বিষয়ে যত 

ব্যাপক ও সংক্ষণভাবে চিন্তা ও গবেষণা করার কাজ বংদ্ধি পাবে, ততই গ্রন্থপঞ্জী ও 
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সূচীর মূল্য প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা বৃঝতে পারব, এবং সেই চাহিদার ফলে 

আজ যা যা নেই ভবিষ্যতে তা দেখা দেবে। 

1, 4 ০১১ ১০০ 10005 101011981500165 00511500105 06 ০1৮11129001 
9০০]ন 76 30017810650 01205 046 17015061191760105 ৩০000100029 00 100/- 

15996, 0109185101560 817৭ 109120110815]9 €০ 1)000810, 26605,১--1,00060 15218, 

2, 5901) 50110. 10121757855 00 501)0191]9 95661) 9100 91010589] ৪8 

1706365 8100. 1011192191)1)15 816 911056 প্রা2তচেওআহে 00 0০07-7029%81 

01001010507) 01727517207 1716 16241. 

* দেখা যাচ্ছে বাংল বইয়ের হদিস পাবার জন্যে একী উপায় আছে--কয়েকটি 

গ্র্থপঞ্জী মারফৎ। কিন্তু প্রবন্ধপঞ্জী, কিংঘ৷ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার পঞ্জী 

বাংলাভাষায় আজও দেখা দেয়নি । এমন জিনিষ যে হতে পারে সে ধারণাই আমাদের 

শিক্ষিত সমাজে যাঁরা ভ্ঞানবিদ্যার 55 করেন তাঁদের মধোও দেখ! যায় না। 
আত হাতার রাধার 

বনবিহারী মোদক | 

পাঠচক্র 

পান্থশালার মত পাঠাগারেও বন্ুবিচিত্র মান্ষের নিত্য আনাগোনা । কেউ 
আসেন কালে-ভদ্রে এক-আধবার ; হাদ্য লেনদেনের অনেক মহত পেরিয়ে কেউ ব৷ 
হয়ে পড়েন আমাদেরই আনন্দ-বেদনার অকৃত্রিম অংশভাগী, একান্ত আপনজন । 
কম“জীবনের মরুক্ষেত্রে এরা ওয়েসিস। সাধারণ গ্রন্থাগারের হাজার ঝামেলার মধ্যেও, 
এদের কাছেই মেলে অকৃত্রিম আন্তরিকতার মন-জুড়োনো সপশত। 

কত পাঠক, কত বিচিত্র তাঁদের ধ্যান-ধারণা ! নানান মানংষের এই বিচিত্র মিছিলে 
এক-একজন এক এক ভাবের ভাবুক। এদের মধ্যে একটি দলকে কিন্তু সহজেই 
চিনে নেওয়া যায়। তরুণ বয়স্ক এই অত্যুৎসাহী পাঠকদের যে-কোন সাধারণ 
গ্রন্থাগ্ারেই দেখ যায়) বাংলা গঞজ্প-উপন্যাস এবং কথাসাহিতাই এইসব সাহিতা- 
যশোলি*সহ ছেলেদের ধ্যান-জ্ঞান। 

গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ এবং কর্মীদের মধ্যে কিন্তু অপ কিছু সংখ্যক গোক এখনও 
এমন আছেন, রলটন-ওয়াকের বাইরের যে-কোন অতিরিজ কাজকে যাঁর অনভিপ্রেত 
ঝঞ্চাটই মনে করেন। এরা এইসব ছেলেদের প্রায়ই বরদাস্ত করতে পারেন না। 
এদের উৎসাহিত করা তে! দূরের কথা, সংযোগ পেলেই এরা তাদের উৎসাহের 
বেলংনকে ফুটো করে চুপসে দেন। অবশ্য তার কারণও আছে। সাহিত্য ও 
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সাহিতিকের দোষ-গংণ এবং ভাল-মন্দ নিয়ে এইসব ছেলের। গ্রদ্থাগারের মধোই হয়ত 

দিবা আলোচনা জুড়ে দিল, দেখতে দেখতে সে-আলোচনা উত্তেজিত তক্ণতফিতে 

পয'বসিত হল--এরকম ঘটনাও বিরল নয় মোটেই । শান্তিপ্রিয় গ্রন্থাগার কমীদের 
চোখে এইসব কারণেই এরা অবাঞ্ছিত । 

এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একট কথা নিবেদন করার আছে। পাঠকদের 

যেরকম আচার আচরণকে তাঁরা বাঞ্ছিত এবং অভিপ্রেত মনে করেন, মব পাঠকই যে 

ঠিক সেই রকমটি করবেন-__-এট1 আশা করা ভুল। পাঁচজন যেখানে একত্র হয়, একট; 

কথাবাতণ এবং কিছু ভালমন্দের আলোচনা সেখানে হবেই। সব বয়সের এবং 

রুচির পাঠকেরা যে এইরকম ভাবে কথা বলবেন--এটাও আশা করা যায় না। রসিক 
কবি বছন্ধিন আগেই এবিষয়ে সার কথা বলেছেন £ 

পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা প্রতি কথা ছন্দ। 

বালকে বালকে কথা, প্রতি কথা ছবন্দব ।। 

বুড়ায় বুড়ায় কথা, প্রতি কথা কাশি । 

যহবায় যুবায় কথা, প্রতি কথা হাসি।। 

যে উৎসাহী তরুণ পাঠকদলকে গ্রন্থাগারের জনপ্রিরতা বাড়ানোর মাধাম হিসেবে 

সাফলের সংগে কাজে লাগানো যায়, ভ্রান্ত আচরণের দ্বারা সে শুভ সম্ভাবনাকে 
আমরা গ্রন্থাগারসেবীরা। যেন চিরতরে নম্ট না করি। 

চাহিদা ও পঠন-পাঠনের ব্যাপারে এদেশের প্রায় কোন পাঠকই পরস্পরের সংগে 

সংযোগ রেখে চলেন না। সপরিকক্িপিত অধ্যয়ন এদের অনেকেরই নেই। 

সৃব্যবস্থিত কোন পদ্ধতির মাধ্যমে এদের এই এলোমেলো পড়াশনোকে একটি সংহত 

ও সমন্বিত রূপে গ্রথিত করে দিতে পারলে, শুধু যে এরাই উপকৃত হবেন, তা নয়। 

গ্রন্থাগারও আরও সংজ্ঠভাবে এদের সেব। করার সুযোগ পাবে। 

পাঠচক্রই এ কাজের শ্রে্ঠতম মাধ্যম । পাঠচক্র যত ভালভাবে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

করতে পারে, অন্য কোন কিছুর পক্ষেই ততটা করা সম্ভব নয়। সুসংগঠিত পাঠচক্ত 

গ্রদ্থাগ্গারকে জনপ্রিয় করে তোলে । এটাকে পাঠচক্র সংগঠনের পরোক্ষ উপকার 

বল। ষেতে পারে । এছাড়া প্রত্যক্ষ উপকারও আছে এবং গুরুত্বের দিক থেকে সেটাও 

মোটেই অবহেলা করার মত নয়। পাঠচক্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধীয় এবং 

তৎসংশ্লিম্ট যেসব বই অলক্ষিত ও অনাদহত অবস্থায় গ্রন্থাগারে রয়েছে, এই সংযোগে 

সেগংলোরও কদর বাড়ে। শুধু পাঠচকে অংশগ্রহণকারীরাই যে সেগুলো নাড়াচাড়া 

করেন ও পড়েন, তাইই নয়; তাঁদের দেখাদেখি অন্যরাও সেগুলো নিতে এবং পড়তে 
উৎসাহিত হন। 

শহধ্ যে সাহিতা রলিক পাঠকদের নিয়েই পাঠচক্র গড়ে তুলতে হবে, এমন কোন 

কথা নেই। যাঁরা যে বিষয়ে আগ্রহশীল, পাঠচক্র সংগঠন করে তাঁদের সবাইকেও যদি 

আমর সেই সেই বিষয়ে আলাপ আলোচন৷ করার সংযোগ দিতে পারি, তবে সেটাই 
হবে গ্রন্থাগারকে সবণজনীন করার দিকে প্রথম সাথক পদক্ষেপ । 



১৭৬ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

কিভাবে সংগঠিত এবং আয়োজিত হলে পাঠচক্রগহলো। জনপ্রিয় হবে এবং 

গ্রন্থাগারের ব্যাপকতর জনসংযোগের আদশও সফল হবে, এইবার আমরা সে সম্বন্ধে 

আলোচনা করব। 

অন্য যে কোন কাজের মত, পাচক্র সংগঠনের সাফল্যের জনও সবচেয়ে আগে 

দরকার সুচিন্তিত পরিকজ্পনা । পরিকঙ্গনার একট। খসড়া তৈরী করে নিয়ে, তারপর 

আয়োজন ও প্রস্তুতির দিকে মন দিতে হয় । স্বশেষে, অধিবেশনটিতে কোন দোষত্রংটি 

ঘটল কিনা, সেটা বিচার করে দেখতে হয়, যাতে পরবতী অনংজ্ঠানগহলোতে সেইসব 

ভুলভ্রাম্তির পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে। 

বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ । এমন একটি বিষয় বেছে 

নিতে হবে, যার আবেদন বহুব্যাপ্ত। যাঁরা আগে থেকেই বিষয়টি সম্পকে আগ্রহশীল 

তাঁরা সবাই যাতে অংশ গ্রহণ করতে বা উপস্থিত থ'কত উদ্বংদ্ধ হন, সেদিকে লক্ষ্য 

রাখতে হবে। আগে যাঁরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ব। পড়াশুনো করেন নি, পাঠচক্রের 

বিজ্ঞপ্তি দেখে তাঁরাও যদি আগ্রহান্বিত হন এবং সেই বিষয়ের বইপত্র নিতে ও পড়তে 

উৎসাহ বোধ করেন, তাহলে সেটাই হবে গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের কৃতিত্বের সবচেয়ে বড় 

পরিচয় । সাম্প্রদায়িকতা বা রাজনৈতিক বিবাদকে উদ্কানি দেবে_এরকম বিষয়কে 

সতকতার সংগে পরিহার করতে হবে। অত্যধিক জটিল, অস্পম্ট বা ধোঁয়াটে 

বিষয়বস্তুও পাঠচক্রের সাফল্যের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় । এগুলোও বাদ দেওয়া 

দরকার । 

%বঘোষিত নিদিষ্ট গ্রম্থের সমগ্র বা নিচ্দিট অংশবিশেষের উপর মৌলিক ও 

সংক্ষিপ্ত শ্বলিখিত গুবন্ধ, অংশগ্রহণকারীরা পযণয়ক্রমে গড়বেন-এটাই পাঠচক্রের 

আদশ' ব্যবস্থা । নিজেদের লেখা প্রবন্ধগূলো গঠিত হওয়ার পর সংক্ষিস্ত 

আলোচনাও করা হবে । লিখিত নিবন্ধ ঝা মৌখিক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের 

মধ্যে যাঁয়া পরিপূরক তথা বা তত্তবৰ দিতে পারবেন অথবা সারবান বিরুদ্ধ সমালোচন। 

যংক্তিসহভাবে উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন- তাঁদের কৃতিত্বকে মযণাদার 

সংগে শ্বীকৃতি দিতে হবে। সবশেষে সভাপতি (অধিবেশন চলাকালীন এ*র 

ভূমিকাটি হবে 52০9167-এর মত ) আলোচিত প্রসঙ্গ বা 2০10শ্গুলোর মূলায়ন ও 
60106191125610 করবেন । 

অংশগ্রহণকারীদের কোন একজনের লেখা প্রব্ধকে ভিত্তি করেও আলোচনা 

হতে পারে । তবে, এতে মতবিরোধ ও বাদানুবাদের আশঙকা বেশী। পূবনিদিষ্ট 

কোন বইয়ের কতকাংশ চক্রে পঠিত হওয়ার পর সমবেত উৎসাহীর! সে সম্বধ্ধে 

মৌখিক আলোচনা করবেন- এরকম ব্যবস্থাও অনেক ক্ষেত্রে চলে। তবে এটা হল 

ধেন-তেন প্রকারেণ কাজ হাসিল করার ফিকির। 

.* পাঠচক্রের ভধিবেশনের কাজ সংন্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্যে সংনিদিষ্ট ও সংক্প্ট 

নিয়মাবলী আগে থেকেই ঘোষণা কর! দরকার । সভা আরম্ড হওয়ার পর পরিচালন 



১৩৬৯ ] পাঠচক্র ১৭৭ 

পদ্ধতি সম্পকে" কেউ যেন “এই রকম করা হোক, এ রকম করা দরক।3"- এসব 

বলবার কোন সংযোগ ন! পান। পাঠচক্রের ভাবগম্ভীর পরিবেশ এত ব্যাহত হয়) 

কাজেও বিশুওখলা ঘটে । তাছাড়া, তারিখ, সময় ও বিষয়বস্তুট। আগে জানতে 

পারলে), অংশগ্রহণেচ্ছ উৎসাহী পাঠকের। দরকারূমত বইপত্র নিয়ে সেই বিষয়ে 

পড়াশংুনো করারও সংযোগ পাবেন । পৃবপ্রস্তৃতির এই সংযোগ তাঁদের আলোচনার 

জন্য লিখিত প্রবন্ধের উৎকর্ষসাধনে তে। সাহায্য করবেই, অধিকন্তু পঠচক্রের 
অধিবেশনটিও সামগ্রিক বিচারে তথ্যবন্ছল ও উপভোগ্য হবে। 

অবশা, শংধ: বিষয়বস্তু বিজ্ঞাপিত করলেই গ্রথাগার কতৃতক্ষের কাজ শেষ 

হয়ে যাবে না। প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বইগুলোর (সম্ভব হলে অধনায় উল্লখে) 

গ্রদ্থপ্প্লীও সেই সংগে প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয় সং*এ০ট কোন লেখা 

পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে গ্রন্থপঞ্জীতে সেগ্লোরও হদিস থাকা দরকার । 

এইসব বইপত্র খুজে পেতে, বা নিয়ে প্যগকক্ষে বসে পড়তে কারও যেন কোন 

রকম অসংবিধা না হয়-- গ্রন্থাগারকমাঁদের সেদিকেও খেয়াল রাখা চাই । 

কোন বই বা পত্রিকার প্রবন্ধের কথা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখ করতে অনব্ধান তাবশতঃ 

যদি ভূলও হয়ে যায়, তাহলেও সেটা সংশোধনের পথ থাকে । যেসব পাক বইপত্রের 

খোঁজ-খবর রাখেন এবং গভীরভাবে পড়াশুনা করেন, পাঙচক্রের প্রস্ভুতির পক্ষে 

দরকারী কোন বই গ্রন্থপজী'তে বাদ পড়ে গেলেও তাঁরা নিক্জে থেকেই সেগুলে। খোঁজ 

করেন এবং চেয়ে নেন। তাঁদের চাহিদা দেখেও গ্রদ্থপঞ্জীর ত্রুটি সংশোধন ও পরি- 
বধন সদ্ভব। 

আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর লেম্ডিং সেকশনের কোন সভ্য, সেই 

বিষয়ের কোন বই যেন দীঘ“দিনের জন্য আটকে না রাখেন! অংশগ্রহণেচ্ছ: অন্যান্য" 

দের মনে এতে দারুণ অসন্তোষ সুন্টি হয়। এসব বইয়েয় মধ্যে সেগুলোর অতিরিক্ত 

কপি নেই, সেগ্লে।র 109706,1550০ সামগ্নিকভাবে বন্ধ করে দেওয়াই এক্ষেত্রে সবচেয়ে 
নিঝণ্চাট ব্যবস্থা । 

সভা প্রভৃতি অন:ষ্ঠানের উপযোগী আলাদ। হলঘর থাকলে, গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক 

কাজকম“ অব্যাহত রেখেও যে-কোন দিন বিকেলে বা সন্ধায় পাতচক্রের অধিবেশন 

বসতে পারে । অন্যথায়, ছুটির দিনেই একাজটি সেরে নেওয়া ভ'ল। 

পাঠচক্র আসলে আলোচনারই আনর। একটু ঘয়োয়া পরিবেশ না থাকলে 

পাঞ্চক্র ভাল জমে না। বিধিনিষেধ ও নিয়মকনুনের অত্যধিক কড়াকড়ি এ-অনং- 

্ঠানকে সত্যই প্রাণহীন করে ফেলে । কিনতু ঘরোয়া পরিবেশ বাঞ্চনীয় বলেই, খবটি 

বিষয়ে অত্যন্ত সতক" হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। বন্ুক্ষণ স্থায়ী হলে, আনন্দদা৪ক 

বিরন্িকর হয়ে ওঠে--এ-কথাটি যেন আমর! ভুলে না বাই । আলাপ-আলোচন। শক 
করলে আমর। অনেকেই আর থামতে চাই ন।। এ-দোষটা আমাদের অস্থিমজণয় 

ঢ:কে গেছে । সেইজনোই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে- নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে 

সবাই যেন তাঁদের বক্তব্য শেষ করেন। 
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অধিবেশনের মোট স্থায়ীত্বকাল সাধারণতঃ পৌনে দং"্ঘম্টার বেশী না হওয়াই 

ভাল। এরচেয়ে দীঘ-ক্ষণস্থায়ী আসর শ্রোতৃসাধারণ, এমন কি অংশগ্রহণকারীদেরও 

সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতে প্রায়ই বাথ" হয় । আবার, সময় সংক্ষেপের 

ঝোঁকে বিষয়টি জমে উঠবার আগেই আমর! যেন পাঠচক্র শেষ করে না দিই--এটাও 

খেয়াল রাখা দরকার । এই কারণে অধিবেশনের মোট স্থায়িত্কাল যেন অন্ততঃ 
সোয়। একঘন্টার কম ন। হয়। 

“অমুক অমুক সময় পেল, আমাকে সময় দেওয়া হল না”-_-এরকম অনযোগও 

এই ধরণের অনুষ্ঠানে প্রায়ই শোনা যায়। এইজনো, মোট সময়টি অংশগ্রহণেচ্ছ 
সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়াই ষুজিযুক্ত । মতপ্রকাশ ও আলোচনায় 

ন্যায়সংগত ও গণতাশ্ত্রিক অধিকার থেকে কেউ যেন অন্যায়ভাবে বঞ্চিত না হন। 

প্রাপ্ত সুযোগ ও সমগনের কোন তারতম্যও যেন কারুর বেলায় ঘটতে না পারে, এটাও 

দেখা দরকার ॥ প্রবন্ধ পাঠ, 6%62)909:5 আলোচনা বা আলোচিত বিচারে 

সমালোচনা- প্রতোক বিষয়ের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সময় আগে থেকেই 

নিদিষ্ট করে দেওয়া ভাল। একজনের পাঠ বা কথা শেষ হওয়ার আগে কেউ যেন 

তাঁকে বাধা না দেন। মোটামুটি এই কয়েকর্ট দিকে লক্ষ রাখলেই পাঠচক্রের 
অধিবেশন সংপরিচালিত ও উপভোগ্য হবে। 

সভাপতি নিবাচনের কথাটা এর আগে বলাহয়নি। যে বিষয় অবলম্বন করে 

পাঠওক্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে সবজনমান্য কোন সুপন্ডিত ব্যক্তিকে এই পদে 

বরণ করাই শ্রেয় । ব্যক্তিগত মতবাদ তাঁর যাই-ই হোক না কেন, চক্রের অধিবেশন 

পরিচালনায় তাঁর নিরপেক্ষতা যেন কোনমতেই ক্ষুণ্ণ না হয়। কারণ, অধিবেশন 

চলাকালীন স্পীকারের কাজও একেই করত হবে-_একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

অংশগ্রহণকারীদের কারও একট; বেখা*্পা বা অপ্রাসছ্গিক কথায় সভাপতি অগ্নিশমণ 

হয়ে উঠলেন, সভার কাজও ভম্ডুল হয়ে গেল--এরকমও দেখেছি । সভাপতিকে 

পরমতসহিষ; হতে হবে। প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পম্ন যে তাঁকে হতেই হবে- একথা তো 

বলাই বাহুল্য । পণ্ডিত অথবা গোমড়ামুখো নন- এরকম লোক মেলা ভার। তব: এই 
রকম লোকই পাঠচন্র পরিচালনায় আদশ*। নিজের রসগ্রাহী মনের কৌতুক-প্রবণতা 
দিয়ে মতান্তর, মনান্তধ ও তিক্ততার অনেক কালো মেঘও এ*র৷ উড়িয়ে দিতে পারে। 

পাঠচক্র, বিদে]াৎসাহীতা ও পাঠানুরাগ প্রসারের শ্রেষ্ঠ উপায়গুলোর অন্যতম । 
সংপরিচিত পাঠচন্র ও আলোচনার আসর একদিকে যেমন নতুন নতুন পাঠককে গ্রন্থা- 

গারের প্রতি আকৃষ্ট করবে, অন্যদিকে পরানে৷ পঠকরাও তেমনি গ্রম্থাগারের সংগ্রহকে 
বাযাপকতর অনুশীলনে তৎপর হবেন। এ”দের সেবার মধ্যে দিয়ে সমাজের সবঞ্তরে 

সদ:গ্রন্থের প্রকৃত সমাদর ও পঠনপাঠন পরিব্যা্ত করে দেওয়াই গ্রন্থাগারের মূল্য 
লক্ষ্য । দ'মহান এই লক্ষ্য উপনীত হবার পথ হিসেবেই পাঠচক্রে4 সংবিধেগুলোকে 
আমরা স্বাগত জানাব । 

সয়া রি 



চেতালি সেন 

সভ] সম্মেলন প্রস্তাতি প্রসঙ্গ 

কথায় বলে 'বাঙালীর টাইম” | ঘরোয়! বৈঠকই হোক আর বহৎ কোনও অনংঞ্ঠানই 

হোক যথাসময়ে শুক করা যেন আমাদের এঁতিহ্যের বিরোধী । শুধু সময়-ই বা বলি 

কেন আমাদের নানাবিধ অনংচ্ঠানের বনু বিসদ-শ দিকই চোখে পড়ে য। নিশ্চয় কোনও 

উন্নত সংস্কৃতির নিদশ'ন নয়। 

লাইব্রেরী একসটেনসন ওয়াক" বলে যে কথাটার আজকাল বছল ব্যবহার দেখি 

সভা, বৈঠক ইত্যাদি অনহহ্ঠান তার অন্তগত। প্রতি গ্রন্থাগারেই নংহৎসরে নানাবিধ 

অনুজ্ঞান অহ্পবিস্তর হয়ে থাকে । সেজনো গ্রন্থাগার পরিচালকদের কিছুটা মনোযোগ 

দেওয়া উচিত অনহগ্ঠান কাধের প্রস্তুতি ও তার অন:ষগ্গিক বিধিব্যবস্থ যন। 

কোনও অনং্ঠানের যখন আয়োজন কর৷ হয় তখন কম কতণরা প্রায় ভুলে যান 

যে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি, কোন শ্রেণীর মানষের জন্যে আয়োজন করা হচ্ছে, কি 

আকারে তার বাবস্থা! সংবিধাজনক এবং অনুষ্ঠান সূচীর দৈঘ* ও বৈচিত্র্য কি রাপ নিলে 

উদ্যোগ আয়োজন সংন্দর ও সার্থক হয়ে উঠবে । এইসব বিষয়ে আগে থেকে যথোচিত 

মনোযোগ না দেওয়ার ফলে বহু ক্ষেত্রেই অনংত্ঠানগূলি পরিচ্ছদ্ন রূপ লাভ করে না 

বিশৃঙ্খল হয়ে অনেক সময় আয়ত্বের বাইরে চলে যায় ; উদ্যোক্তাদের মধ সধগরিত 

হয় অবসাদ, বিরক্তি ও নিরুৎসাহ ভাব। 

সাধারণত অনংজ্ঠান (আলোচনা সভা, পাঠচক্র, বক্ত-তামালায় ভাষণ, কথিকা ) 

একটি নিদিষ্ট বিষয়ের উপর আয়োজিত হয়। বিষয় পরিবেশনের পদ্ধতি ও সময় 

এরূপ ক্ষেত্রে নিভ'র করে বক্তার ক্ষমতা ও শ্রোতাদের গ্রহণশক্তির উপর । উভয়ের 

সুজ্ঞু সমন্বয় উদ্যোক্তাদের প্রস্তৃতিপবে সপরিকহ্গপনার উপর নিভর করে। দরূহ 

কোনও বিষয়ের উপর দীঘ" বক্তৃত৷ দেবার জন্যে হয়ত কোনও বক্তাকে আমন্ত্রণ করা 

হোল । দেখা গেল শ্রোতা পাওয়া যাচ্ছে না। পেলেও হয়ত দেখা গেল শ্রোতারা 

বক্ত-তার মাঝেই একে একে চলে যাচ্ছে। এও দেখা যায় যে সমযের মাত্রাজ্ঞান 

না থাকায় দীঘ" অনঞ্ঞানসূচীর আয়োজন করার ফলে বক্তাদের মাঝপথে বক্ততা 

থামানোর জনয বাধা করা হয়। আবার বক্তাদের তরফ থেকেও ধান ভানতে শিবের 

গীতের মত অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, পনরুক্তি এবং দীর্ঘ বক্তৃত। দেবার প্রবণতা! দেখা 

বায়? তাই উদ্যোক্তাদের আগে থেকেই যথাসম্ভব বিষয় নিবণচন ও বক্তা নিধরণ 
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করে রাখা উচিত। যাতে বজ্তার৷ তৈরী হয়ে এসে বক্তৃতা করেন এবং বিষয়।ন্তরে গিয়ে 

শ্রোতাদের অধৈর্য সংষ্ট অথবা অন:জ্ঞানের লক্ষাচুতি না ঘটান । উদ্যোজ্জাদের বজতা 

দেবার লোভ সামলানো শক্ত । তাঁদের শৃধ্ ভারসাম? পৃপ্সিবেশ বজায় রাখতে বলি। 

অনংজ্ঞান একটি অত্যন্ত নিদিষ্ট বিষয় অথবা বৃহ কোনও সাধারণ বিষয় যেমন 

কোনও দিবস উদযাপন বা কোনও মনীষীর জন্মদিবস পালন কিংবা একাধিক বিষয়ের 

উপরও হতে পারে। এবপ ক্ষেত্রে মোটামুটি ঠিক থাক1 ভাল যে আলোচনায় অংশ 

নেবেন কারা, অনুমান কতক্ষণ তাঁরা বলবেন এবং অনুষ্ঠান শেষ করতে কত সময় 

লাগবেঃ দ্বিতীয়ত অন:ত্ঠান ব:হদাকারে হবে না ছোট কৈঠকে আয়োজিত হবে। 

কারণ সেই অনংযায়ী আয়োজন আগে থেকে কর! না হলে ব:হদাকারে আয়োজিত সভায় 

ক্ষুদ্র সমাবেশ পণ্ডশ্রম মনে হয়, আবার ক্ষ,দ্রাকারে আয়োজিত অনংম্ঠানে আশাতীত 

শ্রোতার উপস্থিতি অত্যন্ত অনুবিধার সূষ্টি করে। তৃতীয়ত বিষয় ও কর্মসূচী এবং 

শ্রোতাদের শ্রবণ ইচ্ছা ও ক্ষমতার মধ্যে একটা যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য থাকা দরকার । 

গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনার শেষে জলনার ব্যবস্থা রাখলে লোক সমাগম হয়ত খুবই 

হয় কিন্তু শ্রোত'দের অধৈষ“ ও বক্তার প্রতি অমনোযোগিতা অশোভন পরিবেশ স্টি 

করে। অবশ্য কমসচীর বিভিন্ন অংশের সময় হিসেব করে আগে থেকে ঘোষণা 

করে রাখলে গোলমালটা তত হয় না। গানবাজনার আকষণ সৃষ্টি করে সহজ ও 

হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবেশনের প্রয়োজন অবশ্যই আছে; তবে 

সেরপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঞানের আয়োজনে কৌশল অবলম্বন করা চাই। বু সময় 

অনংজ্ঠানের ভালমন্দ বিচার করা হয় লোকসমাগমের সংখ্যা দিয়ে। অমনোযোগী 

শ্রোতা ও হট্টগোলকারী ছোট ছেলেমেয়েতে ভরা এক বৃহৎ অনংভ্ঠানে গুরুগম্ভীর 

বক্তৃতার পরিবতে” ক্ষুদ্র বৈঠকে অল্প সংখাক শ্রোতার সাগ্রহ উপস্থিতিতে এ ধরণের 

বজৃতার ব্যবস্থা অনেক বেশী সাথক। 

অধিকাংশ অন:ষ্ঠানে একট। দিক বেশ কৌতুকগ্রদ । সেটা হোল এই যে একজনকে 

সভাপতি ছাড়াও, একজনকে উদ্বোধক, একজনকে প্রধান অতিথি, একজনকে প্রধান 

বক্তা ইত্যাদি করা হয়। উদদ্দশ্য সব ঠাকুরকেই সন্তুষ্ট রাখা । বৃহৎ অনুষ্ঠানে 

এগুলির প্রয়োজন হত থাকে এবং মানিয়েও যায়, কিন্ত ছোট অনজ্ঠামে এপ 

দায়িত্ব ব্টন সম্পুণ বেমানান । 

গান বাজনার ব্যবগ্থা না থাকলে মহিলাদের উপগ্থিতি একপ্রকার নগণ্যই হয় 

বলাচলে। শুধু একটি ছোট মেয়ে নিযুক্ত থাকে হারখোনিয়ম বাজিয়ে একটা গান 

গেয়ে সভার সচনা করার জন্যে এবং সভাপতিকে মালাদান করার প্রয়োজনে । ছোট 

অনংঞ্ঠানে মালাদান ও উদ্বোধন গানের রেওয়াজ খুবই বেখান্পা লাগে। তাছাড়া 

গামিকা ও হারমোনিয়মের ব্যবস্থা করতে উদ্যোক্তাদের খাট;নি পোষায় না! ইদানীং 

আর একটা ফ্যাশন বেশ বিস্তার লাভ করেছে । সেটা হোল অনংভ্ঠানের প্রারম্ভে 

মঞ্গলাচরণ ' পঃরাকালে যাগযজ্জে ব্যাঘাত ঘটার ভয়ে মগ্গলাচরণ করা হোত । 
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এখন এই ধর্মীয় আচারটি কেন যে সংযোগঞ্জিত হয় বুঝি না। আমাদের অনংত্ঠানগলিতে 

অনেক কিছুই গতানুগতিক ধারায় চলে আসছে, যেমন, অনংজ্ঠানের প্রারছেঞ একজন 

গল। কাঁপিয়ে সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন, আর একজন করেন তার সমথন। 

নইলে অনুষ্ঠান নাকি আইনসিদ্ধ হয় না। তবে মজার লাগে সভাদ্তে যখন ধন্যবাদ 

জ্বাপনের জন্যে উদ্যোক্তাদের মূধা ছটোপুট লেগে যায়॥ এগহলির পরিমাজন 

উদ্যোক্তাদের রুচি ও দ:ঞ্টিভগ্গীর পরিবত“ন সাপেক্ষ । 

এবার অনংজ্ঠানের ব্যবস্থাপন। প্রসব্চে আস যাক্। মিটিং আর মাইক এই 
দুইয়ের সম্পক" নাকি অবিচ্ছেদা ;- প্রয়োজন থাকুক আর না থাকুক মাইক ছাড়া মি্ং 
নাকি জমে না। মাইকের বাবস্থা যদি করতেই হয় তাহলে যথাসময়ে সেটা পরীক্ষা 

করে রাখা বাঞ্ছনীয় । গলদযংজ্ মাইক অনুজ্ঠানের কি পরিমাণে যে প্রতিকৃলতা করে 

তা সকলেই জানেন। 

দেশ আমাদের গরীব । তাই বোধহয় চেয়ারের ব্যবস্থা করা সব সময় সম্ভব হয় 

না। কিন্তু অনুষ্ঠানে সতরঞ্চির পরিবতে" চেয়ারের ব্যবস্থ৷ সম্ভব হলে তা অনেক 
বেশী সংবিধাজনক। অনুষ্ঠান কায" তাতে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ভ্িত হয়তো বটেই, 
শ্রোতাদের দিক থেকেও তার অনেক সুবিধা আছে । জংতো হাতে করে ভেতরে 
গিয়ে বসা নয়ত ছেড়ে আসা জুতোর প্রতি মন বারে বারে ফিরে যাবার অবস্থা ঘটে 
না। অপরদিকে জহতো৷ চুরির জন্যে উদ্যোক্তাদের অপ্রস্ততে পড়তে হয় না। 
এবিষয়ে আমাদের দেশীয় এতিহ্য কিছুট৷ পরিবত'ন হওয়া দরকার। শ্রোতাদের বসার 
ভন্যে চেয়ার অথবা বেঞ্চির বাবস্থা এবং মঞ্চের উপর ফরাসের ব্যবস্থা থাকলে 
মণ্চের উচ্চতা শ্রোতাদের আসন অপেক্ষা অন্ততঃ দেড়গুণ বেশী হওয়া চাই, নইলে 
মঞ্চোপরি বিশিষ্ট ব্যকিরা পেছন দিককার শ্রোতাদের দৃষ্টিগোচর হন না। 

যাঁরা হামেশাই নানা অন,ঞ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন তাঁদের স্থায়ী একটা 
গণ্চের ববস্থা রাখা ভাল ॥ মণ্েও সভাপতির জন্য নী5: টেবিল ও চেয়ার রাখ। 
সংবিধাজনক | মণ ও প্রেক্ষাগার উভয় স্থানেই মেঝেতে বসার ব্যবস্থা এঁতিহ্যাশ্রয়ী 
হতে পারে; তবে তাতে শ্রোতারাও বসেন এলোমেলোভাবে এবং মঞ্চে উপবিজ্টদের 
বসার ভঙ্গি অনেক সময় অশোভন ঠেকে ও ভাবিন্যাস্ত মনে হয়। বক্তার দাঁড়িয়ে 
বল অথবা কিছুটা উ“চ্ জায়গায় বসে বক্তৃতা না করলে বড় অনংজ্ঠানে তাঁকে দেখতে 
অপবিধা ঘটে। 

মঞ্চের পিছনট; গাঢ় রডীন কাপড়ে ঢেকে দিলে দশ'কদের দংম্টি ও মনোযোগের 
পক্ষে সেটা খুবই অনুকূল হয়। মণ্ডের পিছনে জানল থাকলে তার ভেতর দিয়ে 
আলো (দিনের অনযষ্ঠানে ) এসে শ্রোতাদের চোখে পড়ে অশ্থস্তির সংন্টি করে। 
আলো এসে পড়লে মঞ্চের ফটো তোলাও বিদ্বিত হয় । 

অনূষ্ঠান চলাকালে সভাপতির পিছনে কারুর দাঁড়িয়ে থাকা অথবা ঘন ঘন 
যাতায়াত করা অনুচিত। সভাপতির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা সম্পৃণ' নিষিদ্ধ হওয়া 
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উচিত। মঞ্চে যেতে হলে মঞ্চের দুই ধার দিয়ে ঘাবার ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
সভাস্থলে প্রবেশের পথ মঞ্চের উজ্টো দিক অথণৎ প্রেক্ষাগারের পিছন দিকে থাকা 

বাঞ্চনীয় । সভাস্থলের ধার থেকে প্রবেশের রীতি শ্রোতাদের দ-ছ্টিচহিতি ও অগনোযোগ 

ঘটায় । মণ্ডের উপর ফলদান ইত্যাদি এমনভাবে যেন না থাকে যাতে সভাপতি 

ও মঞ্চাসীন' এবং শ্রোতাদের মধো দছ্টি রোধ করে । 

সভায় বক্তা ও শ্রোতা উভয়পক্ষীয়দেরই পানীয় জঙ্গ পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখা 

বিধেয় ॥ কিন্তু সভাস্থলে ব্যক্তিবিশেষকে খাবার ও চা পরিবেশন অতন্ত দ-গ্টিকট। 

তবে সভাস্থ সকলকেই এক সঙ্গে চাপানে আপ্যাপ্নন বেমানান নয়। 

সাধারণত সভায় পেছন দিকে শ্রোতাদের বসার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে সভার 

সম্মঃখভাগ খালি থাকে । তাতে অন্যান অসুবিধার মধ্যে ফটো তোলার অসুবিধা 

বেশী অনুভূত হয়। বিশেষ অতিথিদের জন্যে কিছু স্থান রেখে শ্রোতাদের সামনে 

থেকে বসানোর প্রতি নজর রাখা দরকার। 

সভায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অবাঞ্চিত উপস্থিতি অনেক সময় অতাম্ত 

অপংবিধার সত্টি করে। ছোটদের জন্যে যদি অনুষ্ঠানের আগে অথবা পরে তাদের 
উপযোগী স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা নিশ্চর বিরজ্জির কারণ হয় না। 

তবে অনুম্ঠানে যে বিশগখলা ও গোলমাল লক্ষিত হর তার বারো আনা অংশ 

উদ্যোক্তাদের | 

সবশেষে প্রস্তুতিপবের একটা বিষয়ের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। 

বিষয়টা হোল আমন্ত্রণ-পত্র সম্পকে । আমন্ত্রণ-পত্রে নাম ছাপানোর মোহ 

উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেক সময় মনোমালিন্যের সংম্টি করে। আমন্্রণ-পত্রে একাধিক 

তো বটেই তিন চারজন অ.হ্বায়কের নামও মুদ্রিত হতে দেখা যায় । 

সভা সম্মেলন সংক্রাম্ত বিধিব্যবস্থায় এমনি বহু কিছুই আছে যার রুচিসম্মত 
পরিমাজন দরকার । লিখিতভাবে নিয়মকানন গড়ে তোলা যার না, সকলের 

পালনের মধ্যে দিয়েই রীতিগুলি গড়ে উঠে । 



১ 
গার্ল 
পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের মান ও স্বীকৃতি 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ দীর্ঘকাল যাবৎ যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ দিয়ে আসছেন 

তার মান ও স্বীকৃতি সম্পকে" প্রায়ই অনেক চিঠিপত্র এসে থাকে । পরিষদ প্রদত্ত 

শিক্ষণপ্রা্ত কর্মীরা শধ্য পশ্চিম বাংলায় নয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ.রত্বপৃণ" 
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মতা 

কলিকাতা 

নীতিশ লাহিড়ী শিশু পাঠাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 

গত ১ল। জুলাই, রবিবার পশ্চিমবাংলার রাজাপাল শ্রীমতী পদ্মজ। নাইডং 

ময়দানে সেন্ট পল কা'খিড্ররলের পাশে কলিকাতার বোটারী ক্লাবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 

নীতিশ লাহিড়ী শিশু পাঠাগারের ভিত্তি প্রদ্তর স্থাপন করেন । এর সাথে সাথে 

তিনি একটি বক্ষরোপণ করে বনোমহোতসবের উদ্বোধন করেন। 

এই পাঠাগারের সামনেই থাকবে চৌরগগী রোড পিছনে বীরজী ট্যান্ক আর 

জাতীয় নাট্রশালা রবীন্দ্র স্মবণী। পরিকলপনানুসারে এখানে পাঠাগার ছাড়াও 

শিশুদের মনোরঞ্জনের আরো ব্যবস্থা থাকবে । সংলগ্র পাকে পোষা পশৃপাখি ও 

অন্যান্য খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকবে । 

পাঠাগারে ভারতীয় ভাষায় রচিত বিভিন্ন শিশু সাহিতা রাখা হবে। এছাড়। 

বিদেশী ভাষায় রচিত কিছু কিছু বইও রাখা হবে। 

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা দিবস 

গত ১৬ই জন সন্ধ্যায় বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে এর ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস 

পালিত হয়। তানংভ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের 

প্রিম্সিপাল শ্রীয,জ হেমন্তকুমার ইন্দ্র। অনংক্ঠানে গ্রতিজ্ঞানের তরফ থেকে নারায়ণ 

বন্দোোপাধায় রচিত “এমনে দিন আসতে পারে? ন।টিকাটি মঞ্চস্থ হয়। 

(ক্াচাবহারর 

পি; ভি, এন, এন, লাইব্রেরীতে শোকসভা 

হলদিবাড়ীর পি, ভি, এন, এল, লাইব্লেগীর উদ্যোগে ১লা জংলাই রবিবার 

আন্তজণতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক, ভারতরত্ব ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইহলোক ত্যাগ 

করায় বাংলা তথা ভারতের যে অপরনীয় ক্ষতি হয়েছে সেট! উপলব্ধি করে হলদিবাড়ী 

অধিবাসীদের এক সভায় গভীর মন্্বেদনা ও প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথা প্রকাশ করেন। 

সভায় ডাঃ রায়ের অমর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাঁর আত্মার শান্তি 
কামনা করা হয়। 



১৩৬৯ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ১৮৫ 

২৪ পন্পগণ। 

তারাগুণিয়া বীনাপাণি পাঠাগারে শোকসভা 
তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২রা জংলাই পশ্চিমবঞ্গের 

মখ্মমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আকম্মিক পরলোক গমনে পাঠাগার ভবনে একটী 

শোকসভার অন্জ্ঠান হয় । পাঠাগারের সহকারী সভাপতি শ্রীধঘক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী 

এঁ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শান্ত ও গভীর শোকাচ্ছদ্ন পরিবেশের 

মধ্যে কর্ম যোগী ডঃ রায়ের কমণময় জীবন ও প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়। তাঁহার 

আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। 

সাধুজন পাঠাগীরে ভাঃ বিগানচন্দ্র রায়ের জঙ্বামৃত্যু বাসর 
বনগ্রামের সাধৃজন পাঠ গারের উদ্যোগে গত ১৬ই আধাঢ়, 'সাধৃপাঞ মন্দিরে? 

আয়োজিত কম'যোগী ডাঃ বিধানচম্দ্র রায়ের ৮১তম জন্মজয়ন্তী উৎসব শোকসভায় 

রূপাম্তরিত হয়। বিধান্চন্দের জীবনী পুস্তক, বাণী, হস্তলিপি, শতাধিক 

আলোকচিত্র সমন্বিত প্রদর্শনী এই মহান নায়কের কমজীবনের কীতিবলী ঘোষণা 

করছিল। 

“সম্খে শান্তি পারাবার? শোক সংগীতের পর ডাঃ ইন্দ্ুনারায়ণ সেনগংগ্ত তাঁর 

শিক্ষাগুর ও সহযোগী, মহান নায়ক ডাঃ রংয়ের প্রতিকৃতিতে মালাদান করে মম্পশী 

ভাষণে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করেন। শ্রীমতী মনীষ। সাধু “বধানচন্দ্র কবিতা আবৃত্তি 

করেন। এরপর আরো অনেক বক্তা তাঁদের শ্রদ্ধা্ঘ নিবেদন করেন। পাঠাগার অধাক্ষ 

শ্রীগোপালচন্দ্রু সাধু এক শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। একমিনিট নীরবতা পালন 

করে শ্রীভগগবানের নিকট আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করা হয়। গ্রন্থাগ।রিক! শ্রীমতী 

জ্যোতস্নারাণী সাধু ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। শ্রীসতানারায়ণ সিংহ 

অনংস্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। 

নদীয়া 

নদীয়! জেলা গ্রন্থাগার পর্ধদের বার্ষিক সাধারণ স্ভ। 

নদীয়। জেল গ্রন্থগার পর্ধদের বাধিক সাধারণ সভার বিবরণ থেকে জান! 

যায় যে জেলা গ্রন্থাগারের জন্য ভবনটির নিমণণের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। 

গ্রন্থাগারের জন্য র্যাক: ও অন্যান্য আসবাবপত্র কেনা শর হয়েছে । এখন এর 

মোট সভ্য সংখ্যা ৩২৩ জন। বইয়ের সংখ্যা মোট ১৩৫৪২, তারমধ্যে ৫৫৭৬টা এর 

ভ্রামামাণ বিভাগের আর বাকী ৭৯৬৬ট1 স্থানীর বিভাগের অন্তভূক্ত। সাময়িক 

পত্রপত্রিকার মধ প্রায় ৪০টা নিয়মিত আসে । আগের বছরের তুলনায় এ বছর বইয়ের 

সংখ্যা, বই আদান প্রদান এইসব বিষয়েই উদ্নতি চোখে পড়ে। 



বরা 
নিউজপ্রিন্ট আমদানী ত্রাস 

নয়াদিল্লীতে প্রচারিত ২৮শে জনের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে 

বৈদেশিক মযদ্রার অভাবের ফলে যে অবস্থার সহম্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশ 

থেকে অতিরিক্ত নিউজপ্রিন্ট আনার যে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল তা নাকচ কর হচ্ছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে কিছুদিন আগেই নিউজপ্রিন্ট আমদ'নী হ্রাস করা 

হয় কিন্তু দেশের চাহিদ। বিবেচনা করে অতিরিক্ত নিউজপ্রিণ্ট আমদানীর বাবস্থা করা 
হয়েছিল । 

ভারতে নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নেপ। পেপার মিল 
কলকাতায় অনং্ঠিত ১০ম নিখিল ভারত মংদ্রাকর সম্মেলন ও প্রদর্শনীর এক 

বিবরণ থেকে জানা ষায় যে ভারতের নেপা নিউজপ্রিন্ট কারখানায় গত ৬১--৬২ সালের 

মোট উৎপাদান ছিল ২৪,৮৭১৯'৬৯ টন। ৬০--৬১ সালের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 

২৩,০২৯ টন। &৯-৬০ এর তুলনায় ৬০--৬১ সালে লাভের অগ্ক ৪,৮২ লক্ষ টাকা 

কম হয় । বিবিধ উৎপাদন সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এর জন্য নাকি দায়ী । তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক 

পরিকজপনার শেষে এর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ টনে পৌঁছাবে আশ করা যায় । 

ব্রিটেনে জাতীয় চলচিত্রসমূহের সূচীকরণের চেষ্টা 
গত বছর ব্রিটেনের সরকারী ও বেসরকারী চলচিত্র সংস্থার প্রতিনিধিদের এক 

সভার জাতীয় চলচ্চিত্র সমূহের সচীকরণের কথা আলোচনা করা হয়। সভার তরফ 

থেকে বৃটিশ চলচিত্র সংস্থাকে এই সূচী প্রস্তুতির দায়িত্ব গ্রহণের জনা অনুরোধ 

কর়েন। কতৃপক্ষ মহলের বিবেচনার পর ঠিক হয় যে এই ধরণের কোন সূচীর 

দরকার আছে কিনা সেটা বিভিন্ন লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রতিজ্ঞান যাঁরা চলচিত্র ব্যবহার 

করেন, তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হবে । যদি মতামত অনকুল হয় তবেই কাজ 

সক করা হবে । দ্বমাসিক পত্রিকা হিসাবে এট প্রকাশিত হবে । বংপরান্তে একটি 

091001905 গংথ্য প্রকাশ করা হবে। বতমানে বৃটেনের সমস্ত চলচিত্রের নাম 

কোন একটি পত্রিকায় না পাওয়া যাওয়ায় দেশ-বিদেশের ব্যবহার-কারীদের যথেজ্ট 

তাসবিধায় পড়তে হয়। পরিকজ্পিত স-চী প্রকাশিত হলে সে অস্বিধাট। দূর হবে। 

বই হারানো! 
গ্রন্থাগারের বই হারানোর ইতিহাসের একট। উল্লেখযোগা নিদর্শন সম্প্রতি পাওয়া 

গেছে । এক খবরে জানা যায় যে, বৃটিশ হণ্ডুরাস লাইব্রেরী সাভিসের ২০০০০ বই 

হারিয়ে গেছে । ফলে তাঁদের বইয়ের সংখ্যা প্রায় অধেকে নেমে যাওয়ায় তাঁরা 

বিভিন্ন সংজ্থার কাছে বই সাহাধ্য চেরে পাঠিয়েছেন । 

এই আবেদনে যথেছ্ট সাড়। পাওয়া গেছে । ইতিমধ্যে বূটেন থেকে প্রায় ১০,০০৭ 
বই (যেগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত হয়েছে) বৃটিশ হণ্ড্ুরাসে পৌছে গেছে। 



রী! 
শুভ সুচন। 

মাস তিনেক হোল ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সাইকর্লোস্টাইলে ছ।পা একটি 

মাসিক বুলেটিন বের করছেন। পরিষদ ব্রেমামিক এবগিল। পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ 

হয়ে যাবার প্র 'জাণণল' নামে অপর একটি যে পত্রিকার প্রকাশ শুক করেন 

সেটি নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় না বলেই হয়ত এই ব্যবস্থা । 

বর্তমানে বিহার, কেরালা, অন্ধ, মহারাজ্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য গ্রন্থাগার 
পরিষদগংলি তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় প্রতিমাসে নিজস্ব মুখপত্র প্রকাশ করে 

থাকেন্। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশ থেকে প্রকাশিত দংটি ইংরেজী ব্রেমাসিক পত্রিকা 
ছাড়াও কলকাতা থেকে ভারতীয় বিশেষ গ্রত্থাগার ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র পরিষদ 

একটি ইংরেজী ব্রেমাসিক পত্রিকা বের করে থাকেন। এবং রঙগ্গনাথনের সম্প্রাদনায় 

দিল্লীর 'ইন্স-্ডক, ইংরেজীতে একটি মাসিক পৰ্রিক৷ প্রকাশ করছেন । এছাড়াও 

দিল্লী নাগপর প্রভৃতি জায়গ৷ থেকে যে কয়েকটি পত্রিকা বেরোয় সেগুলি নিয়মিত 

নয়। প্রতি মাসে গ্রন্থাগার সম্পকিত পত্রিক৷ প্রকাশনে বাধা ও অসহবিধা আছে 

অনেক সেকথা না বললেও চলে । কিন্তু অগ্গ রাজ্য পরিষদগুলির পক্ষে যদি 

যেনব বাধা কাটিয়ে ওঠ সম্ভব হয় তাহলে সবভারতীয় পরিষদের সে কাজে 

বাথত। তার সাংগঠনিক দুব“লতারই সাক্ষ্য দেয়। পত্রিকার প্রয়োজন ও গুরুত্ব উপলব্ধি 

করে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বুলেটিন প্রকাশের এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত 

ও প্রাজ্জতার পরিচায়ক ॥। তাঁদের এই নবোদ্যমকে স্বাগত ও শৃভেচ্ছা জানাই । 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কম'শৈথিল্য সম্পকে নানা সমালোচনা শোনা 

যায়। অধিকারগত বিচারে সেট! কিছু অসঙগত নয়। কিন্তু সম্প্রতি কোনও 

এক ইংরেজী সহযোগী পত্রিকার ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে প্রকাশিত 

শিক্পপ সমালোচনা পরিচিত সকল পাঠকেরই মনে বিরক্তির সি করেছে। এবং 

ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তার কম্াদের মধাদা এতে ক্ষু'ণই হয়েছে বলা 

চলে। বৎসরাধিক কাল পবে অন্য একটি ত্রেমাসিক পণ্রে ভারতের এক সম্মানিত 

গ্র্থাগার বাজিত্বের বিরুদ্ধে অনুরূপ সমালোচনায় সকলেই অত্যন্ত ক্ষৃব্ধ হয়ে- 

ছিলেন। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও গোহ্গীকেন্দিক রেশারেশির প্রভাবে কটংক্তিব্ণ 

শুধু হীনতারই পরিচয় দেয় না বৃত্তিধারীদের মধ্যে দু্তর বিভেদও সংষ্টি করে। 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কেন, যে-কোনও প্রতিষ্ঠানেরই ভালমন্দ নিভ€র 

করে তার সদস্যদের মনোভাবের উপর । সদস্যদের নিষ্ক্রিয় নিবিকার মনোভাব সংশ্লিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানে বিছ্বিত হয় । দেহেই বদি পক্ষাঘাত হয় তাহলে মস্তিচ্কের ক্রিয়াকলাপ 

কাষ'করী হয় না । তা সভেহও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যার গঃটিকতক কমা নিজেদের 

ঘাড়ে যাবতীর কাজের বোঝ। চাপিয়ে নিজ প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয্ন করে তোলার চেষ্টা করেম। 



১৮৮ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

একটি পাড়া বা অঞ্চলে কোনও সংগঠন গড়ে তুলতে যে সংখাক বমী ও 

তাদের কমেণৎসাহ পাওয়। যায় সে-তুলনায় সার৷ রাজ্যের কোনও প্রতিষ্ঠান গড়তে 

ও চালাতে বমীদের এ পরিমাণ উদাম ও সংবদ্ধতা মেলা ভার । সর্বভারতীয় 

ক্ষেত্রে সংগঠনের বৃনন ও বাঁধৃনি স্বভাবতই আরও অসংবঙ্ধ ও অশজ হর । ব-শ্তি 

সম্পৃক্ত সংগঠনে অথ ও কমার অভাব না হওয়ারই কথা। কিন্তু গ্রন্থাগার 

বুতিশ্বাথে আগ্রহীদের সংখা, তাদের আথিক অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 

প্রতি তাদের আকধয্ণ ও অনুরাগ আশানুক্ষপ নয় বলেই গ্রন্থাগার পরিষদ 

ঠিক সেই সামাজিক তাগিদে বিকশিত হচ্ছে না। 

এদেশে গ্রদ্থাগারিক বৃত্তি খুব নতুন না হলেও এই ববত্তিধারীদের মধ্যে কি 

বেতন বৃদ্ধি, কি সামাজিক ত্বীকৃতি, এমন কি গ্রন্থাগার বিদ্যার চচণ ও উন্নতির 

প্রয়োজনে পারজ্পরিক সংযোগ ও ষংক্ত প্রচেষ্টায় বিশেষ গরজ নেই ॥। নইলে 

ভারতীর গ্রন্থাগার পরিষদের সদসা সংখ্যা তিন শ'র মধ্যে সীমিত থাকত না) 

তিন পজ্ঞার দ্বববাধষিক কার্যবিবরণীর জন্যে মাত্র গুটকতক ব্যজিকেই শহধং 

আক্ষেপ করতে দেখা যেত না। রাজ্য পষণয়েও দেখা যায় বৃত্তিধালীদের নৃযঃনতম 

কতব্য পালন অথাৎ রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সদস্)পদ গ্রহণে অনীহা] । 

সময়ের পরিবত“ন হেতু আজকাল কোনও প্রতিষ্ঠানের কাজের মান, স্থাযিত্ব ও 

সুনিয়মিত পারম্পর্য বজায় রাখতে হলে সর্বাংশে আংশিককালীন স্বেচ্ছাসেবী 

কাদের উপর নিভর করা চলে নঃ পর্ণ সময়ের জন্যে বেতনভুক কমী চাই। 

মরশৃমী কর্মী দিয়ে কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না। কম্ীর অভাবে 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাজকর্ম ব্যাহত হয় বলে শুনেছি । অথচ 

বেতনভুক কর্মী নিয়োগও তার নাধ্যাতীত । সদস। সংখ্যা কম হওয়ার দরুণ পরিষদের 

আয়ও কম। এরূপ অবস্থায় পরিষদের কমতৎপরতাকে বেগবান করে তুলতে 
হলে সদসা সংখ) বুদ্ধির মাধ্যমে অথণগমের পথ প্রশস্ত করা বাঞ্ছনীয় । 

ভারতের গ্রন্থাগার তৎপরতার একটা সক্রির ও গরকত্বপ্শ স্নায়কেন্দ্ 

কলকাতার মত সহরে তার সদর দগ্তর অবস্থিত থাকা সন্তেব্ড ভারতীন্ন গ্রন্থাগার 

পরিষদের কমণপ্রবাহে নিশ্চলতার অভিযোগ একট? বিসদশ লাগে । বিশেষ করে 

এইজন্য যে এই সহরেই আর একটি সবণভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিজন্ব গৃহ 

নিমণ করতে চলেছে । বগ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদেরও গৃহ নিমণণ প্রস্তুতি পর“ 

বেশ কিছুদহর এগিয়েছে এবং বত'মানে মোটা অঙ্কে তার সান্ধ্য কার্ধালয়ের ব্যয় 

নিবণহ হয় । এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একই স্থানে অবস্থিতি তিনেরই একই খাতে 
বায়বরাদ্দের ছ্বিত্ব নিবারণ ও বহু সমস্য দংরীকরণে সহায়ক হোত বলে অনেকে মনে 
করেন। কারণ তিনটির বিস্তর সদস্য ও কী কমন” | 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের করম ধারায় যদি কোনও নিশ্চলত। কেউ অনুভব 
করে থাকেন তাহলে বুলেটিন প্রকাশ পরিষদের গতিশীলতার সন হিসাবে 
নিশ্চয় তাঁর সমাদর লাভ করবে । 



ব্রাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবঙ্েব্র 
বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট €৩) 

সংকলক &8 আমিতা মিত্র, গীতা মিত্র, গোঁরী বলেযোপাধ্যায়, প্রতিমা সেনওগ্ত 

[ অনিবাধ" কারণে পত্রিকার বিগত সংখ্যায় সূচিপত্রে অন্তর্ভূক্তি সত্তেবও এই নিঘ-ন্টটি 

সংযোজন করা যায় নাই বলিয়া অ'মরা দুঃখিত--সম্পাঃ গ্রন্থাঃ ] 

নির্ঘন্টের বিষ্টাস 
ডিউই দশমিক বগাঁকরণ অনযায়ী সক্ষবভাবে বর্গীকৃত এই নিধন্টে শুধু 

নিম্নলিখিত তথা পারম্পযে দেওয়৷ হবে ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) £ 

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে ; অ-এশিয়- 

দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের 

নামে গ্রকাশিত প্রবন্ধ, প্রতিষ্ঠানের নামে ১ নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে ) (২) 

প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল ( বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ ) ও মাস সম্পফিত 

তথ্য (সব তথ্য বম্ধনীর ভিতর ) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ 

সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে । (8) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা 

( বন্ধনীর ভিতর )।॥ যথা, 

পুলিনবিহারী সেন১ ।॥ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭৩) 

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিগতকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিঘ্ট তালিকা দ্রন্টব্য। একই 

ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (5976০ [768108 ) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে 

ডিউই সংখা ও বিষয় শীষের আর পুনরাবতত্তি কর হয়নি । একই বিষয়ের উপরে 

একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাব-স্তি করা হয়নি, 
বণণনংক্রমে (শব্দান্যায়ী ) প্রবন্ধগলি সাজানো হয়েছে। অনহবূপভাবে একই 

বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বর্ণান,ক্রমে 

( শব্দানয্যায়ী ) সাজানো হয়েছে । 

সংক্ষিগুকরণ সংকেত 
বাংল। মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে ব্যবহার 

হয়েছে; থা, বে বৈশাখ; শুধু, আশ্িবন মাসের ক্ষেত্রে আহ্ববঃ হবে । ইংরেজী 

ম।সের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দ?টি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে । যথা জান--জানদয়ারী । 

ভিউই দশমিক ব্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের রূপরেখ। 
০০০ সাধারণ বিষয় ৬০০ ফলিত বিজ্ঞান, ইনজিনিয়ারিং 
১০০ দর্শন, মনোবিজ্ঞান ৭০০ ললিতকলা, আমোদপগ্রমোদ, 
২০৩ ধম* খেলাধুলা 

৩০০  সমাজবিদ্যা ৮০০ সাহিত্য 
৪৯০ ভাষাতত্ত ৯০০ ইতিহাস, ভূগোল, 

০০ বিজ্ঞান ভ্রমণ ও বিবরণ, * 
জীবনী ও আত্মজীবনী 



০০০ সাধারণ বিষয়ক প্রবন্ধ 

০১২ ( রবীন্দ্রনাথ ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

গ্রদ্থপঞ্জী 

বাণী বস। শিশু ও কিশোর সাহিতে 

রবীন্দ্রনাথ ( গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বে) 

০২০*১৫৪১৪২ গ্রন্থাগার আন্দোলন-_ 

পশ্চিমব্গ 

তপতী রায় । অভ্যর্থনা সমিতির সম্পা- 

দিফার ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্য) 

শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় । উদ্বোধন 

ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যে) 

সত্যেন্দ্প্রসাদ রায় । অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতির ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯, 

জো ) 

স্বোধকুমার মুখোপাধ্যায় । সভাপতির 

ভাষণ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ জ্যে) 

০২১৮৯ গ্রন্থাগার আইন 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ।  বইপড়া_ 

গ্র্থাগারের কাজ-- গ্রন্থাগার আইন 

(গ্রন্থাগার ১৩৬৯ বৈ) 

০২১'৮৯৫৪ গ্রন্থাগার আইন- ভারত 

নারায়ণচন্দ্র চক্রবতী । গ্রন্থাগার আইনে 

আধিক সংবিধান (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ 

বৈ) 

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । গ্রন্থাগার 

আইন প্রণয়নের এক অধ্যায় (গ্রম্থ- 

গার ১৩৬৯ বৈ) 

০২১৮১৯৫৪১৪২ গ্রন্থাগার আইন-_ 

পশ্চিমবঙ্গ 

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় । পশ্চিমবঙ্গে 

গ্রুথাগার আইন (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ 

বৈ) 

০২৭-৫৪২ ইন্ডিয় অফিস গ্রন্থাগার 

প্রতৃলচন্দ্র গুপ্ত । লশ্ডনে ইন্ডিয়া! অফিস 

গ্রন্থাগার (বেতার জগৎ ১৯৬২ 

জু ১৪) 

*২৭'৭৫৪১৪২ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

পশ্চিমবগ 

বিমলকুমার দত্ত । বিশ্ববিদ্যালর গ্রদ্থাগার 

ও তৃতীয় পঞ্চবাধষিকী পরিকঙ্পনা 

প্রেনথাগার ১৩৬৯ জ্যে ) 

০২৮১ গ্রশ্থ সমলোচন। 
অতীপ্দ্র মজুমদার । গোরা কালার হাট 

(পরিচয় ১৩৬৯ জ্যৈে) (অশোক 

গুহর গোরা কালার হাটের উপর 
আলোচন।) 

দ্বিজেন্দ্র নাথ । গ্রন্থ সমীক্ষা (কালপুরুষ 

১৩৬৯ জো) €বিমল মিত্রের 'কড়ি 

দিয়ে কিনলাম (১খ) গ্রন্থের উপর 

আলোচনা ) 

নির্মল বসু। গ্রন্থ পরিচয় (রাজ্ট্র ১৩৬৯ 

বৈ--আ ) (নরেশচন্দ্ু রায়ের 

ফেডার্যালিসম এণ্ড লিনগুইষ্টিক 

জ্টেটসের উপর আলোচনা ) 

সুকুমার ঘোষ। দি ইনডিপেন্ডেন্ট 

পীপল £ হ্যালডোর ল্যাক-সনেস 

( বসধারা ১৩৬৯ জ্যে) 

সংমণ্ত্র চক্রবতী। বাঙলার নবধুগ £ 

এতিহাপিক উপাদান-সংগ্রহ (আন্ত- 

্জাতিক ১৯৬২ জুন) 

১০০ দর্শন ৫ মনোবিজ্ঞান 
১৩০'১ দেহ ও মন--দর্শন ও তত 
মনোবিদ, ছচ্ম | মানব মনের ক্রমবিকাশ 

( মানব মন ১৯৬২ জলা) 



১৩৬৯ ] 

শিবপদ চক্রবর্তী । মন আর দেহ (চিত্ত 
১৩৬৯ বে-আ ) 

১৩১৩ মানসিক স্বস্থা 

রদ্রেম্ত্রু কুমার পাল। মানব-মনের 
সুস্থত) ও বিকার (মানব মন ১৯৬২ 
জুলা__-সেগ্ট) 

১৩১'৩৪১[১] স্বককাম (নাসিসিসংম) 

তরুণচম্দ্র সিংহ । স্বকাম ( চিত্ত ১৩৬৯ 
বৈ-আ) 

১৩২১৫ মনরোগ 
অরবিন্দ বসু। 
১৩৬৯ বৈ-আ ) 

১৩৬'৭৩৫৪ কিশোর মনস্তত্তৰ 

বীণাপাণি চোৌবে । কৈশোরের তাৎপয* 

( চিত্ত ১৩৬৯ বে-অ।) 

১৩৭ ব্যক্তিত্ব 

তড়িৎকুমার চট্রোপাধ্যায় । ব্যক্তিত্ব ( চিত্ত 

১৩৬৯ বে-আ) 

১৪৪ মানবতাবাদ 

অমলেন্দু চৌধুরী । মানবতার বাস্তব 

মলা (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ) 

১৫৮৪২৩ পরাবত (রিফেক্স ) 

পাভলভ, আই' পি, ॥ ইয়ারুকুসু ও 

কোয়েলারের চিন্তাধারা সম্পর্কে 

( মানব মন ১৯৬২ জুলা-সেপ্ট) 

১৭৭ সামাজিক শীলধম€ 

প্যাণী, রোমাঁ। অশিষ্টতা, আচরণবোধ 

ও আধুনিক সভ্যত] (উত্তরসূরী 
১৩৬৯ বৈ-আ ) 

১৮১৪ দশ'ন, ভারতীয় 

দুগ'মোহন ভট্টাচার্য । কর্মবাদের মূল 

কথা (বসংধারা ১৩৬৯ জ্যে) 

১৮১৪৮ বেদান্ত দশ'ন 

ধীরেশানন্দ । বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা 

(উদ্বোধন ১৩৬৯ আ) 

উদবায়ু (চ্ত্তি 

বাংল! পত্র পঞ্জিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্থন্ট ১৯১ 

২০০ ধর্ম 
২৯৪৬ হিন্দ: ধম" 

সধা সেন। শ্রীমন্মাহাপ্রভু কৃত শিক্ষা- 

শটকের রূপায়ণ ( উদ্বোধন, ১৩৬৯ 
অ1) 

২৯৪'৫৫৫ হিন্দধম“--রামকু্জ বিবেকা- 

নন্দ সম্প্রদায় 

উদ্বোধন। উদারতা ও দুবলতা 

(উদ্বোধন ১৩৬৯ আ) 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । জোড়াসাঁকো 

থেকে দক্ষিণেশ্বর ( উদ্বোধন ১৩৬৯ 

আ) 

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী | শ্রীরামকুষ্ণ ও অদ্বৈত- 

বাদ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আ) 

৩০০ জমাজ-বিষ্তা 
৩০১'১৫৮ জন মনস্তত্তব 

শরদিপ্দ; বন্দ্যোপাধ্যায় । জনতামন ও 

যুথমন (রাজ্ট্র ১৩৬৯ বৈ-আ) 

৩০১'৩৩[১] পল্লী সংস্কৃতি 

শানিতদেব ঘোষ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 

ও পল্লী সংস্কৃতি (বি*বভারতী 

পত্রিকা ১৩৬৯ বে-আ ) 

৩০১৯'২৩০৯৫৪ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 

ভারত 

অলক ঘোষ । তৃতীয় পরিকজ্পন। প্রসঙ্গে 

( আথিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যে) 

৩২১০৪১ আম্তজশাতিকতা 

অমিয়ভুষণ চক্রবতী'। আন্তজাতিক 

সহযোগ্নিত এবং ভারতের সামাজিক 

ও সাংস্কৃতিক জীবন (আন্তর্জাতিক 

১৯৬২ জুন) 

৩২১৪ গণতন্ত্র 

নিম“ল কৃষ্ণ সান্যাল । গণতন্ত্র ও বিপ্লব 

(রাম্টী ১৩৬৯, বৈ-আ) 



১৯২ গ্রন্থাগার 

৩২৩'২০৯৫৪ স্বাধীনত1। আন্দোলন-. 

ভারত 

নরেশচণ্দ্র মজহমদার। সূতাকাটা ও 

বাজ € সমাজ শিক্ষা ১৯৬২ অগা ) 

৩২৫৩ উপনিবেশিকতা 

বিংশ শতাব্দী । উপনিবেশবাদের নতুন 

রূপ (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ (জ্য) 

৩২৭১] শ্াম্তিপূণ“ সহ-অবস্থান 

পরিমলচণ্দরু ঘোষ । সাম্যবাদ--বিরোধিত। 

ও শাম্তিপণ সহ*অবস্থান 

(আহ্তজ্তিক ১৯৬২ জন) 

৩২৭৫৪ পররা্ট্রনীতি--ভারত 

এ. আগ্পাডোরাই । ভারতবষ সামরিক 

জোটে যোগদানে বি*বাসী নর কেন? 

(বেতার জগং ১৯৬২, জলা ১৫) 

৩৩০১৬ ধনতন্তর 

রণজিৎ দাশগুস্ত। বিশ শতকের 

ধনতাশ্ত্রক অর্থনীতি (পরিচয় 

১৩৬৯ জ্যে) 

৩৩০৯৫ অথনৈতিক অবস্থা--এশিয়। 

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত । এশিয়া 

পরিকঞ্পনা সম্মেলন ও অথ-নৈঠিক 

সহযোগিতা (ভারতবষধ ১৩৬৯ জ্যৈ) 

৩৩৯৫৬ অথ-নৈতিক অবস্থা-_এশিয়। £ 

আফিক। 

প্রিয়তোষ মৈত্রেয় । অনুদ্নত অথনীতির 

উৎস সম্ধানে (সমকালীন ১৩৬৯ 

আ) 

৩৬৩৩১৮৮০৯৫৪ শ্রমিক আন্দোলন-- 

ভারত 

ওয়াকিবহাল, ছদ্ম । ভারতের শ্রমিক কোন 

পথে? (আঘথিক প্রসগ্গ ১৩৬৯ 

জে) 

শ্রাবণ 

৩৩৪'৬৮১৩৮৮৩ সমবায়-_ 

মোটর পরিবহন 

শ্যামসন্দর দত্ত । কলিকাতার ট্যাকৃসি ও 

সমবায় €বেতার জগৎ ১৯৬২ 
জুলাই ১৪) 

৩৩৪'৬৮৩ সমবায়-কৃষি 

বনবিহারী মোদক । কৃষি--সমবায় (দেশ 

১৩৬৯ আ! ৩৭ ) 

৩৩৫৪ মাক্সীয় সমাজতন্ত্র 

শিবানী কিৎকর চৌবে। সমাজতাদ্ত্রক 
তত্তের যুদ্ধ ও শ।দ্তির স্থান (রাম্দর 

১৩৬৯ বৈ-আ) 

৩৩৮৯১ আন্তজণতিক অথ“নৈতিক 

সহযোগিতা 

পাতোলিচেভ, এন. । আম্ত্াতিক 

অথনীতিক সহযোগিতার সবচেয়ে 

গ্ুরত্বপ:ণ" রূপ ও পদ্ধতি (আথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যে) 

৩৪১১ শাণিত আন্দোলন 

অঙগিয়কুমার মজুমদার বাত্রণ্ড রাসেলের 

দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি (সমকালীন 

১৩৬৯ আ) 

আন্তর্জাতিক ॥ বিশ্বশান্তি সংসদ ও 

জাতীর মুক্তি সংগ্রাম (আন্তজাতিক 

১৯৬২ জুন) 

৩৪১৩৭ মহাকাশ যুদ্ধ--আম্তজণতিক 
আইন 

অশোক রায় ৷ সামরিক উদ্দেশ্যে মহাকাশ 

ব্যবহারের পরিণাম ( আন্তর্জাতিক 

১৯৬২ জুন) 

৩৪১'৬৭ নিরদত্রীকরণ 
বি. এন, গাঙ্গৃলী। 

অথনৈতিক তাৎপয* 

জর্তিক ১৯৬২ জুন) 

নিরস্ত্রীকরণের 

( আন্ত- 



১৩৬৯ 

৩৪১'৬৭২ নিরস্ত্রীকরণ 

চিত্ত বিশ্বাস । ওরা চলেছে এগিয়ে: 

লক্ষ্য এক, পথ ভিন্ন (আ.'তজতিক 
১৯৬২ জুন) 

৩৪১৭ কূটনীতি 

কে. কৃষ্ণ রাও। কটনৈতিক যোগাযোগ 

সম্পকিত ভিয়েনা চুভ্ি, ১৯৬১ 

(বেতার জগং ১৯৬২ জন ১৩) 

৩৪৭'৯ বিচার প্রথা! 

শিশির্কুমার সান্যাল । বিচারালয়ের 
স্বাধীনত! ও নিরপেক্ষতা (রাষ্ট্র 

১৩৬৯ বৈ-_আ) 

৩৪৭-১৯৫৪১৪ হাইকোর্ট-_বাংলাদেশ 
অনিন্দাকূমার সেন। হাইকোর্ট শত- 

বাধিকী ( অমৃত ১৩৬৯ আ ৯) 

৩৬৪৩৪ অপরাধ মনস্তত্ত 

কমল ম.খোপাধ্যায়। অপরাধ সম্বন্ধে 
( চিত্ত ১৩৬৯ বৈ--আ) 

৩৫০১ শিক্ষা-দর্শন ও তত্তৰ 

সধীরকুমার নন্দী । শিক্ষা ও শাম্তি 
( শিক্ষক ১৩৬৯ জ্যে) 

৩৭০১০১৯৫৪ শিক্ষা--মতবাদ-_- 
স্বামী বিবেকানন্দ 

উমাপদ নাথ । বিবেকানন্দের শিক্ষাদশ 

(শিক্ষক ১৩৬৯ জ্যে) 

৩৭০-১০১৫৪ শিক্ষা-মতবাদ-- 
রবীন্দ্রনাথ 

ক্ষিতিমোহন সেন। শাদ্তিনিকেতনের 

দীক্ষা-আহ্বান ( বি*বভারতী পত্রিকা 

১৩৬৯ বৈ-আ) 

হিমাংশুভূষণ ম.খোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্রনাথ 
ও আশ্রম শিক্ষা (বি*বভারতী পত্রিকা 

১৩৬৯ বৈ-আ) 

৩৭১৪৭ শিক্ষা--সোভিয়েত রাশিয়া 

প্রতাঞ্গদশাঁ, ছদ্ম । সোভিয়েৎ দেশের 
শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য (শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ) 

বাংল। পত্র পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ১৯৩ 

৩৭০'১৫৪ শিক্ষা--ভারত 

আঘিক প্রসঙ্গ । শিক্ষার সঙ্কট (আটিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ জ্যে) 

সংশীলকৃষ দাশগুপ্ত । উডের শিক্ষা 
ডেসংপ্যাচ (শিক্ষক ১৩৬৯ জ্যে) 

৩৭১"৩৩৫ র্্যাকবোড 

জ্যোতিষ দত্ত । চক-বোর্ড (শিক্ষক 
১৯৬৯ জ্যে) 

৩৭৩ মাধ্যমিক শিক্ষা 

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত । মাধ্যমিক শিক্ষায় 
আমেরিক।, ভারত ও সোভিয়েত 
(মানব মন ১৯৬২ জলা) 

৩৭৫৭ পাঠ্য তালিকা --শিক্ষা 

বীণ।পাণি চৌবে। শিক্ষায় শিজ্পের স্থান 

(শিক্ষক ১৩৬৯ জৈ]) 

৩৮৭'০১৫৪ জলপথ পরিবহন-__-ভারত 

আদিত্যপ্রসাদ সেনগু্ত। ভারতের 

মালবাহী জাহাজ-বহর ও নয়! খণ 

চুক্তির গুরুত্ব ( আঘথিক প্রসঙগ 
১৩৬৯ জ্যে) 

৩১২৩ টোটেমবাদ 

ফ্রয়েড, দিগমধ্ড | টোটেম ও টাবু 

(চিত্ত ১৩৬৯ বে-আ) 

৩৯২& পণপ্রথা 

বসুধারা । পণপ্রধার অভিশাপ বেসংধার! 

১৩৬৯ জ্যে) 

৪০০ ভ্াবাতত্তব 

৪০১ ভাষা বিজ্ঞান--দশ*ন ও তত্তৰ 

সুধীর করণ। ভাষা-_উপভাষ। প্রস্গ 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ) 

৪৯১৪৪৩০৯ বাংলাভাষা _ অভিধান-_ 

ইতিহাস 

অমলেন্দ; ঘোষ । রামকমল সেন প্রণীত 

ইংয়েজি বাংলা অভিধান (প্রবন্ধ 
পত্রিকা ১৩৬৯ আ) * 



১৯৪ গ্রন্থাগার শ্রাবণ 

৫০০ বিজ্ঞান 
৫১০ গণিতশাস্ত্র 

সনোজাক্ষ নন্দ । গণিতের ভাষা (জ্ঞান 
বিজ্ঞান ১৯৬২ মে) 

৫&১০'৭৮ যান্ত্রিক গণনা--অটোমেটিক 
কম্পটর 

অমরনাথ দত্ত । যন্ত্র শৃভওকরী (বেতার 

জগ্গং ১৯৬২ জুন ১৪) 

$২১'১২ আপেক্ষিক তত্তৰ 

(জ্যোতিবিজ্ঞান। 

অমল হালদার। আইনস্টাইন ও কৃত্রিম 

উপগ্রহ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৩২ মে) 

৬৩৭'৫৪ ফটে। ইলেক টট্রক সমীকরণ 

উষা ভট্টাচা*। ফটে৷ ইলেকট্রিক সমী- 

করণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান ১৯৬২ জ্যে) 

৫৫১৪৬ সমনুদ্র 

অমল দাশগ,্ত। সমুদ্র ঃ তথ্য ও 

তাংপষ” (পরিচয় ১৩৬৯ জ্য) 

৫৬২।৫৬৯ প্রাগৈতিহাসিক জীববিদ্যা 

মনোরঞ্জন চক্রবতী। প্রাগৈতিহাসিক 

জীব ও তাদের ব্যাধি (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান ১৯৬২ মে) 

৫৭২'৯৫৪ আদিবাসী--ভারত 

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥। আদিবাসীদের 

বিচিত্র সমস্য) (বিংশ শতাব্দী 

১৩৬৯ জ্যে) 

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার । উপজাতিদের 

সগ্ঘচেতনা (মানব মন ১৯৬২, 

জংলা-সেপ্ট) 

&৭% বিবর্তন 

জ্যোতিময় চট্টোপাধ্যায় । পৃথিবীতে 

প্রাণের সচনা (মানব মন ১৯৬২ 

জুলা+সেপ্টে ) 

৫৮০'৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান--অভিধান 

অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ-অভিধান 

(মাসিক বসমতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৬০০ কলিত বিজ্ঞান 

৬১৩১৪৩ পরিবার পরিকহপনা 

আগরওয়ালা, এস, এন,॥ পরিবার 

নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে আলোচনা (চিকিৎসা 

জগৎ ১৩৬৯ জো) ) 

প্রেমলতা গুপ্ত । পরিবার নিয়মত্রণ ও 

যৌন বিষয়ে শিক্ষা ( চিকিৎস৷ জগৎ 

১৩৬৯ জ্য ) 

৬১৬১৩ পলিআটরাইটিস 

অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় । পলিআরটি- 

রাইটিস (চিকিংসা জগৎ ১৩৬৯ জ্যে) 

৬১৬'১৩২০৬৩১ ধমনী সঙ্কোচন-_ 

আমন্তজণতিক সন্মেলন 

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র । কোম্বাই সহরে 

আন্তজাতিক ধমনী সথ্ডকোচন 

সঙ্গেলন (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে) 

৬১৬৩৪৩ আলসার রে'গ 

সতী রাগ । আলসার (জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৯৬২ মে) 

৬১৬৮২ মেনিনজাইটিন রোগ 

অমিয়কুমার মজুমদার । মেনিনজাই টিস 
(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে) 

৬১৬৮৪ মনরোগ-_চিকিংসা 

অজিতকুমার দেব। মনোরোগীর স্বরূপ 
নির্ণয় (মানব মন ১৯৬২ জুলাসেপ্ট) 

৬১৬"১৯৩২ কলেরা রোগ 

স্ধাংশহকুমার রায় চৌধুরী । পল্লী-অঞ্চলে 
কলেরা চিকিৎসা (চিকিৎসা জ'ও 

১৩৬৯ জো ) 



১৩৬৯ 

৬১৬'৭১২ অধ্ধত্ব 

মানি, সি. । অন্ধত্ব নিবারণের কাধ 

সুগীতে সাহায্য (চিকিৎসা জগৎ 
১৩৬৯ জ্যে) 

৬১৮৩ গভণবস্থা- রোগ 

সরোজকান্তি ভট্টাচা* । গভণবস্থায় 

বমি ( চিকিৎস! জগৎ ১৩৬৯ জে) 

৬৪৯:৫৫ পুতুল খেলা 

কণাদ চৌধুরী । পুতুল নিয়ে খেলা 

( অগ্বত ১৩৬৯ আ ৯) 

৬৬৫৩১] বনস্পতি 

মোহাঃ আব বাককার ॥। বনস্পতি ঘি 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ মে ) 

৭০০ শিল্পকল। 2 আমোদ-প্রমোদ 5 

খেলাধুল। 

৭৩১ শিল্প-_-দর্শন ও তত্তব 

অঞ্কুর মুখোপাধ্যায় । বিশ্ধ শিজ্পের 

স্বভাব ও সমস্যা (উত্তরসূরী ১৩৬৯ 

বৈ-আ) 

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় । আধুনিক 

সমাজ ও শিপ (দেশ ১৩৬৯ 
আ। ৩৬) 

৭৩২৪ ভাস্কষ*--ভারত--প্রাচীন যুগ 

প্রভাতকুগার বন্দ্যোপাধ্যায় | পল্লব যুগের 

স্থাপত্য কীতি মহাবলীপ.রম 

( অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৩) 

ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কঘ £ 

ছবারকায় রণছোড়জীর মন্দির 
( অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২) 

মর্মর-ত্বশন দিলওয়ারা (অমৃত 
১৩৬৯ আ ১) 

রূপতীর্থ ইলোরা € অম:ত ১৩৬৯ 
প্রা ১১) 

শিজ্পীর ম্বগ* অজন্তা (অমৃত 
১৩৬৯ আ ১০) 

বাংলা পত্র পত্রিকার প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ১৯৫ 

5৩৮৩ পটারী 

সুধীরচম্দু ঘোষ । পটারী শিহেপের 

উদ্নয়ন (ভারতবর্ ১৩৬৯ জ্যে) 

৭৪৯৯১৫৪ চিত্রকল'__ভারত--রবীদ্দ্র- 

নাথ ঠাকুর 

হারী*দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ চিত্রকর রবীন্দ্র- 

নাথ (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুল! ১৫) 

৭৬৯*৯৫9৪১৪ চিত্রকলা-__বাংলা দেশ-- 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

অজিতকুমার হালদার । ভারত--শিজ্প ও 

অবনান্দ্রনাথ (কালপযুক্ষষ ১৩৬৯ 

জ্যে) 

৮০'৭২৯৫9 সঙ্গীত শিক্ষা-_-ভারত 

ভাস্কর মিত্র । সংগীতের শিক্ষা পদ্ধতি 

( অমৃত ১৩৬৯ শ্রা১৩) 

৭৮০*১৫৪ সঙগীত-_ভারত 

প্রজ্ঞানন্দ, স্বামী । হিন্দস্থানী সঙ্গত 

ও ব।ংল। সঙ্গীত (বেতার জগং 

১৯৬২ জুন ১৪) 

৭৮০'১৫৪ সঙগীত--ভারত 

বীরেম্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ॥ সংরের 

সুরধুূনী (অমৃত ১৩৬৯ আ ৯) 

৭৮১৭৫৪১৪ সঙ্গীত--বাংলা দেশ 

অমিয়নাথ সান্যাল । বাংলার টপ্প। গান 

(বেতার জগৎ ১৯৬২ জন ১৩) 

হীরেন চক্রবর্তী । বাংলার সংগীতে 

খেয়াল ( কালপ,কুষ ১৩৬৯ জ্যে) 

৭৮১৭৫৪১৪ সঙ্গীত বাংলা দেশ-- 

রবীণদ্ুনাথ 

তারাপদ চক্রবর্তী । রবীন্দ্র সঙ্গীত ও 

বাউল গান (বেতার জগৎ ১৯৬২ 

জু ১৪) 



১৯৬ এঞ্রস্থাগার 

হীরেন চক্রবতী । রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান 

এবং বাঁট ( পরিচয় ১৩৬৯ জ্যে ) 

৭৮৩"০২৯৪৫ হিন্দ ধর্ম সঙ্গীত 

বীরে*বর বন্দ্যোপাধ্যায় । সেকালের 

নগর সংকীতন (অমৃত ১৩৬৯ 

শ্রা ১৪ ) 

৭৯২'০৯৪৭ রঙ্গমঞ্চ--রাশিয়। 

শোভন আচাধ'। রগ্ুগমঞ্জে শেকভ 

(স্তঘি ১৩৬১ বৈ-আ) 

৭৯১৩৩১৯৫৪১৪ লোক নূত্য--বাংল 

দেশ 

আশহতোষ ভট্টাচার্য । বাংলার লোক 

নৃত্য £ যুদ্ধ-নত্য (কালপুরুষ 

১৩৬৯ জ্যে ) 

৭৯৩৮ যাদুবিদ্যা 

অজিতকৃষ্ণ বস; । বিচিত্র যাদ-কথা 

(মাসিক ব্মতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৮০০ সাহিত্য 

৮০১ সাহিত্য--্দর্শন ও তত্তর 

অমিয়ভূষণ মজুমদার । সাহিতোর ধারণ! 

(উত্তরসূরী ১৩৬৯ বৈ--আ.) 

৮০৮১২ কাব্য নাট্য--আলোচন। 

অরুণ সেন। আধুনিক কাব্য নাট প্রচেজ্টা 

( গন্ধব ১৯৬২ মে-জংন ) 

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত । রওগমঞ্চ ও 

কাব্য নাট্য (গন্ধর্ব ১৯৬২ মে-_ 

জুল। ) 

অশ্রুকুমার সিকদার । কাব্য নাটা £ দুই 

ভুবন £ এক ভাষা ( গন্ধব ১৯৬২ 

মে-জুল।) 

৮০৮১২ কাবা নাট্য-স্আলোচন৷ 

য়েউস, ভক্ত, বি.। রঙগমঞ্চে কাবা নাট্য 

(গান্ধর্ব ১৯৬২ মে--জুলা) 

শ্রাবণ 

৮০৮১৪ কবিতা--ওড--অলোচন। 

জীবেন্দ্র সিংহ রায় । ওডের রূপ ও 

রীতি ( এক্ষণ ১৩৬৯ বৈ--জ্যে ) 

৮০৯ সাহিত্য-_ইতিহাস ও সমালোচনা 

বোপদেব শমণ। সামরিক সাহিত্য 

পরিক্রমা] (কথাসাহিত্য ১৩৬৯ শ্রা) 

৮০৯৩ উপন্যাস- ইতিহাস ও 

সমালোচন। 

দেবব্রত রেজ। উপন্যাসে ঘটন! €শনি- 

বারের চিঠি ১৩৬৯ বে ) 

৮২১৮/৯১ ইংরেজী কবিতা--ইয়েটস, 

ডব্লিউ, রি.--আলোচন। 

ম্যাক-কাচিঅন, ডেভিড । ডব্লিউ, বি. 

ঈয়েটস ৪ জীবনের কবি ( এক্ষণ 

১৩৬৯ বৈ-জ্যে ) 

৮৪১*৮০৯ ফরাসী কবিত1- ইতিহাস ও 

সমালোচনা 

লোকনাথ ভট্টাচায' । তিনজন ফরাসী 

কবি, যাঁরা আমাদেরও (উত্তরসূরী 

১৩৬৯ বৈ--আ ) 

৮৪২'৮০৯ ফরাসী নাটক--ইতিহাস ও 

সমালোচন। 

স্বার্থবাহ, ছদ্ম । আধুনিক ফরাসী নাটক ঃ 

উৎকণ্ঠা, বাস্তব ও বাচনিক (অম-ত 

১৩৬৯ শ্রা ১৩) | 

৮৪৩৮ ফরাসী উপন্যাস--ভলতেয়র 

আলোচন। 

স্বার্থবাহ, ছদ্ম। ইউরোপীয় সাহিত্য 

পরিক্রমা £ আধুনিক ফরাসী 

উপন্যাস ঃ ভলতেয়রের উত্তরাধিকার 

(অমৃত ১৩৬৯ আ ৯) 



১৩৬৯ ] 

৮৯১২২ সংস্কৃত নাটক-_কালিদাস 
আলোচনা 

সমীরণ চক্রবর্তী । . শকুদ্তলোপাখান-_ 

চিত্রণে £ মহাভারত ও কালিদাস 

(প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যে) 

৮৯১'২২৯২ সংস্কৃত নাটক--চরিত্র 

কালীকুমার দর্তশাস্ত্রী। কঞ্চকী কথা 

( প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ) 

৮৯১৪৪ বাংলা সাহিতায--রবীন্দ্ুনাথ 
আলোচনা 

অমিয়কুমার সেন। রবীন্দ্রনাথের বিশবপম্থা 

(বি*বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ) 

৮৯১৪৪ বাংল সাহিত্য-- রবীন্দ্রনাথ 
আলোচনা 

সবিতাদেবী মুখোপাধ্যায় । সমালোচক 

রবীন্দ্রনাথ (মাসিক বসুমতী ১৩৬৯ 
জৈ) 

৮৯১৪৪ বাংলা সাহিত্য--স্বামী 

বিবেকানন্দ--আলোচনা 

রমেন সবকার। শ্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা 

সাহিত্য (সমাজ শিক্ষা ১৯৬২ অগা) 

৮৯১'৪৪০৯২ বাংলা সাহিতা-_ 

রবীন্দ্রনাথ--চরিত্র 

তপতী মেত্র। রবীন্দ্র--রচনায় চরিত্র সুচী 

(সমকালীন ১৩৬৯ আ) 

৮৯১'৭৪৯৯৩ বাংল সাহিতা--ইতিহাস 
ও সমালোচন। 

জ্যোতিময়ী দেবী । বাংলা কথ সাহিত্যে 

বিভিদ্ন প্রদেশের মানুষ (প্রবাসী 

১৩৬৯ জ্যে) 

৮১১৪৪০৯ত বাংল! সাহিত্--ইতিহাস 
ও সমালোচনা 

তৃপ্তি রায় চৌধুরী । মধাযহগের বাংল। 

সাহিত্যে মানবধন্ম (প্রবাসী ১৩৬৯ 
জৈো) 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ১৯৭ 

৮৯১৪৪১ বাংল কবিত।--দ্বিজেন্দুলাল 

রায়--আলোচনা 

কমল চৌধুরী । দ্বিজেন্দ্ুলাল £ কবি ও 

নাট্যকার (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২) 

৮৯১'৪৪১১] বাংলা কবিতা-_ রবীন্দ্রনাথ 

আলোচনা 

অমিতাভ চক্রবতী রায় চৌধুরী ॥ রবীন্দ্র 

কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব (ভারতবর্ষ 
১৩৬৯ জ্যৈ) 

৮৯১'৪৪২ বাংলা নাটক--মাইকেল 

মধুসদন দর্ত--আলোচন। 

ক্ষেত্র গৃপ্ত। নাট্যকার মধসদরন £ 

বন্দী বিহঞ্গের মবুক্তিম্ব্ন (প্রবন্ধ 

পত্রিকা ১৩৬৯ আ1) 

জগদীশ ভট্রাচার্য। বালগোপালের 

বজধামে £ কবিকাহিনী বিংশ 

শতাব্দী ১৩৬১ জ্যে) 

৮৯১:৪৪১০৯ বাংলা কবিতা--ইতিহাস 
ও সমালোচন। 

জবাভিতেল, দসান। পর্ববঙ্গ-- 

গীতিকার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে 

( প্রবন্ধ পত্রিক। ১৩৬৯ আ) 

বংদ্ধদেব ভ্রাচাষ* । রবীন্দ্ুকাবো বিজ্ঞান 

(বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ বে. আ) 

বহিকুমারী চক্রবতী । বাংল প্রণয়-গাথা- 

কাব্য (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ অ) 
ভবতোষ দত্ত। বিংশ শতাব্নীর কাবা” 

সুচনা (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ 

বৈ-অ) 

৮৯১৪৪২[১] বাংলা নাটক--রবীন্দ্রনাথ 

আলোচনা 

শরদিন্দহ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মনঃ সমীক্ষণের 

দৃটিতে রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী 

(শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বৈ )" 



১৯১৮ 

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় । বুজ করবীর 

পাপড়িগূলি ( পরিচয় ১৩৬৯ জেয) 

৮৯১৪৪২০৯ বাংলা নাটক-_ 

ইতিহাস ও সমালোচন৷ 

সবদ্ধ ভত্রাচাং। আধুনিক বাংলা 

নাটক স*তষি ১৩৬৯ বৈ-অ। ) 

৮৯১৪৪৩ বাংল) উপন্যাস--বঙ্কিমচম্দ্র 

চট্রোপাধ্যায়--আলোচন! 

রবীন্দ্রকমার দাশগ্প্ত। বঙ্চিমচন্দ্ 

( কথাসাহিত্যে ১৩৬৯ শ্রা) 

৮১৯১৪৪৩ বাংল৷ উপন্যাস--মাণিক 

বন্দ্যোপাধ্যায়--আলোচনা 

হরপ্রসাদ মিত্র । বাংলা কথা সাহিত্যে 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সপ্তষি ১৩৬৯ 

বৈ--আ) 

৮৯১'৪৪৩[১] বাংলা ছোটগঞ্প-_ 

রবীন্দ্রনাথ আলোচনা 

দিলীপ মুস্তাফি। আন্তন চেখভ ও 

ও রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের আঙ্গিক 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ) 

৮৯১'৪৪৩[১)] বাংল। উপন্যাস-_রবীন্দ্র- 

নাথ--আলোচনা 

পুলকেশ দে সরকার । বউ ঠাকুরাণীর 

হাট ও প্রায়শ্চিত্ত । (কালপ;রুষ 

১৩৬৯ জো) 

৮৯১'৪৪৩০৯ বাংল উপন্যাস-- 

ইতিহাস ও সমালোচনা 

নিরূপমা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম যুগের 

বাংল! উপন্যাস (ভারতবর্ষ; ১৩৬৯ 

জো) 
লীল1 বিদ্যাত্ত । আনন্দ মঠের তুলনায় 

প্রজাপতির নিবন্ধ' (ভারতবধ" 

৭১৩৬১ জা) 

গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

৮৯১'৪৪৪[৯] বাংল। প্রবদ্ধ--রবীম্দ্রনাথ 

আলোচনা 

প্রবোধচন্দ্রু সেন। অগ্রদত (বিশ্বভারতী 

পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ-আ) 

৮৯১১:৪৪৭০৯ বাংলা ব্যগ্গ সাহিত্য-- 

ইতিহাস ও সমালোচনা 

পাঁচগোপাল দন্ত। প্রাক্-রবীণ্দ্র যুগে 
শ্লেষ (বেতার জগৎ ১৯৬২ জুন) 

৮৯১'৭৩০ কুশ উপন্যাস- আস্তন চেখভ 

আলোচনা 

দিলীপ মুস্তাফি । আম্তন চেখভ ও 

রবীন্দ্রনাথ £$ ছোটগজ্পের আতিগক 

( প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ আ.) 

৮৯১*৮২০১৯ যুগস্লাভ সাহিতা 

ইতিহাস ও সমালোচন! 

আদিত্য ওহদেদার। ইভে আন্দ্িচের 

দেশ ও তার সাহিত্য (দেশ ১৩৬৯ 
আ৷ ৩৫) 

ইতিহাস £ জীবনী 2 ভূগোল : 
ভ্রমণ ও বিবরণ 

৯৩১৯ সভ্যতা 

শান্তি বসু। পশ্চিমের ঘাটে (এক্ষণ 
১৩৬৯ বৈ-জ্ো ) 

৯১৪৪ ফরাসী দেশ বিবরণ 

অতীন্দ্র মজুমদার । বিচিত্র দেশ £ 

বিচিত্র মানুষ £ আদম-ইভের ভাষা- 

ভাষী (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৪) 

৯১৫১২৬ মাকাও দ্বীপ--বিবরণ 

অতীন্দ্র মজ্মদার। বিচিত্র দেশ £ বিচিত্র 

মান্ষঃ জুয়া যাদের জীবিকা 
( অম:ত ১৩৬৯ আ ৯) 

৯১৫২ জাপান--বিবরণ 

অতীন্দ্ু মজুমদার | বিচিত্র দেশ ঃ বিচিত্র 

মানুষ £ (অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১২) 



১৩৬৯ ] 

৯১৬২ মিশর-_-বিবরণ 
অতীন্দ্র মজুমদার |. বিচিত্র দেশ £ বিচিত্র 

মানৃষ £ নিষিদ্ধ নেশা ও প্রাণান্তক 

পেশা (অমৃত ১৩৬৯ আ ১০) 

৯১৬২৪ সংদান--বিবরণ 

অতীন্দ্রু মজুমদার | বিচিত্র দেশ £ বিচিত্র 

মানুষ £ কুস্তি ও সহত্রী (অমৃত 

১৩৬৯ শ্র। ১৩) 

৯১৯২১ সংমাত্রা--বিবরণ 

অতীন্দ্র মর্জমমদার | বিচিত্র দেশ বিচিত্র 

মানুষ £ প্রেত-ভীত বাত্তক (অগৃত 

১৩৬৯ শ্রা ১১) 

৯১৯৯ দক্ষিণ মেরদেশ- বিবরণ 

প্রবোধবন্ধু সেনগুস্ত। রহস্যময় কুমের 

মহাদেশ ( অমৃত ১৩৬৯ আ ১০) 

জীবনী 

৯২০৯১১৩৬৭৬৯ জারজ সন্তান-- 

জীবনী ও আলোচনা 

অনিলধন ভত্রাচাঘ" । পৃথিবী বিখ্যাত 

জারজ (মাসিক বস:মতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২১৩ সোপেনহাউআ্র--জীবনী ও 

আলোচনা 

হরিপদ ঘোষাল । দ;ঃখবাদী দাশনিক 

সোপেনংহাউআ্যর সেমকালীন ১৩৬৯ 

আ। ) 

৯২১৮৫৪ রাধাকৃঞ্ণণ, সব পল্লী-- 

জীবনী ও আলোচন? 

সব“পন্দী রাধাকৃষ্ণণ ॥ আমার সতা সম্ধান 

( বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যে ) 

৯২২+১৪৫৫৪ বিফপ্রিয়া--জীবনী 

| ৰ ও আলেচন। 

হরিরজন দাশগং্তে। . শ্রীবিষটপ্রিয়া 

( মাসিক বসৃমতী ১৩৬৯ জ্যে) 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ১৯৯ 

৯২২*৯১৪৫৫৫ বিবেকানন্দ, স্বামী-_ 

জীবনী ও আলোচন। 

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী ॥ স্বানীজির স্রাদে- 

শিকতা ও স্বজাতি প্রেম (উদ্বোধন 
১৩৬৯ আ) 

শম্তিলাল মুখোপাধ্যায় । স্বামী বিবেকা- 

নন্দ--নবযৃণের নবদর্শন (রাষ্ট্র 

১৩৬৯ বৈ--অ। ) 

সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী । আন্তজাতিক 

মহামানব স্বামী বিবেকানন্দ 

( উদ্বোধন ১৩৬৯ আ) 

৯২৩১৫৪ বাবর-_জীবনী ও আলোচন। 

শচীন্দ্রলাল রায়। বাবরের আত্মকথা 

(ভারতবষ* ১৩৬৯ জ্যে ) 

৯২৩'১৫৪১৪ মহারাজণ কৃষ্ণচন্দ্র 

জীবনী ও আলোচনা 

যতীন্দ্রমোহন দত্ত । হিন্দু সমাজের উপৰ 
মহারাজা কৃষচদ্দ্রের প্রভাব কেন 

বেশী ( ভারতবর্য ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৩'২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ-_জীবনী 

ও আলোচনা 

ব্লখ, জখ্যা রিশার । স্তালিন স্মৃতি চিত্র 

(বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জো) 

৯২৩'২৫৪১৪২ বিধানচণ্দ্ু রায়-_জীবনী 

ও আলোচন। 

দেশ। মহাপ্রাণ বিধান চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 

পরিচয় ( দেশ ১৩৬৯ আ ৩৬) 

প্রমথনাথ বিশী। বাস্তব স্বর্গের কারিগর 

( দেশ ১৩৬৯ আ ৩৭) 

যোগনাথ মুখোপাধ্যায় । কর্ম যোগী 

বিধানচন্দ্র (অমৃত ১৩৬৯ আ। ১০) 

সাংবাদিক, ছদ্ম । নান বিধানচন্দের 

একখানি মাল৷ (দেশ ১৩৬৯ আ ৩৭) 



২০০ গ্রন্থাগার 

৯২৩৩৫৪১৪ রামদলাল সরকার (দেব) 

-_-জীবনী ও আলোচন। 

সুকুমার মিত্র | রামদুলাল সরকার [দেব] 
( পরিচয় ১৩৬৯ পয ) 

৯২৩৬৪৭১ রেড, মারটিলড1--জীবনী ও 

| আলোচন' 

মলয় বার চৌধুরী । মাটিলডা রেড্ 

( ভারতবধ” ১৩৬৯ জ্যে ) 

৯২৩'৬৫৪ নিবেদিতা, ভগিনী--জীবনী 

| ও আলোচন! 

মণি বাগচি। বাঙালির জীবনচেতনায় 

ভগিনী নিবেদিতা (শিক্ষক ১৩৬৯ 

' জ্যে) 

৯২৩'৬৫৪১৪ কেরী, ফেলিক্স--জীবনী ও 

আলোচন। 

সংনীলকমার চট্রোপাধ্যায় । উদ্ভিদ 

বিজ্ঞানী উইলিয়াম কেরী (মাসিক 

ধস:মতী ১৩৬৯ জৈ্যৈ) 

৯২৩:৭৫৪১৪ গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

জীবনী ও আলোচন। 

মণি ধাগচি। গুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

€(বসধারা ১৩৬৯ জ্2যে) 

৯২৩'৭৫৪১৪ হেয়ার, ডেভিড--জীবনী ও 

আলোচন। 

প্যারীচাঁদ মিত্র । ডেভিড হেয়ারের জীবন 

চরিত (এক্ষণ ১৩৬৯ বৈ-- জো) 

৯২৪'৯১৪৪ সংনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়-_ 

জীবনী ও আলোচনা 

কথ! সাহিত্য। সুনীতিকুমার চট্রো- 

পাধ্যায় সংবর্ধনা সংখ্যা (কথ! 

সাহিত্য ১৩৫৯ ল্য) 

৯২৬১১০১৫৪১৪ নীঞরতন জরফার- 

| জীবনী ও আলোচনা 

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় । নীলরতন 

সরকার ১৮৬১-১৯৪৩ ( ধি*বভারতী 

পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ--আ ) 

৯২৭৮৮৫১ গৌর গোস্বামী-জীবনী ও 
আলোচন। 

গোর গোস্বামী । আমার কথা (মাসিক 

বসুমতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৭৯২ ছবি বিমবাস--জীবনী ও 

আলোচনা 

বীরেন্দ্ুকৃষ্ণ ভদ্র ॥ ছবি বিশ্বাস (বেতার 

জগৎ ১৯৬২ জুন ১৩) 

৯২৭*৯৬৮১ ভীম ভবানী-_জীবনী ও 

আলোচন! 

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ অবিস্মরণীয় মল ঃ 

ভীম ভবানী (মাসিক বসুমতী 

১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৮ উইলসন, হোরেস হেম্যান_ জীবনী 

ও আলেচন৷ 

সেনগুগ্ত॥। হোরেস 

উইলসন (সমকালীন 

গোৌরাঙ্গগোপাল 

হেম্যান 

১৩৬৯ আ) 

৯২৮১৩৫২ ফকনার, উইলিয়াম_-জীবনা 

ও আলোচনা 

অমরেন্দ্র মঃখোপাধ্যায় ॥ উইলাম ফকনার 

€( অমৃত ১৩৬৯ আ ১০) 

৯২৮১৩৫২ জ্টাইনবেক, জন--জীবনী ও 

আলোচন। 

সুনীলকুমার নাগ । জন ্টাইনবেক 

(মাসিক বসমতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯১৯২৮৩৯৩১৩৬ নেক্রো ও মাটিন আন- 
ডারসেন--জীবনী ও আলোচন৷ 

বেল। দত্তগ,প্ত ॥। মার্টিন আযনডাক্সসেন 

নেকো (পরিচয় ১৩৬৯ জ্যে) 



১৩৬৯. ] 

ইউর্লিপিডীস--জীবনী ও 

আলোচনা 

সত/ভুষণ সেন । গ্রীক নাট্যকার ইউ- 

রিপিডীস ( অমৃত ১৩৬৯ শ্র। ১৪) 

৯২৮৯১৪৪ বিজয়5দ্দ্র মজনমদার - জীবনী 

ও আলোচনা 

সুনীতি দেবাঁ। বিজয়চণ্দ্র মজুমদার 

(প্রবাবী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৮ ৯১৪৪ বিজয়চন্দ্রু মজুমদার-- 

জীবনী ও আলোচনা 
সুনীতি দেবী । বিজয়চন্দ্র মজংমদার 

১৮৬১--১৯৪২ (বি*বভারতী পত্রিক। 

১৩৬৯ বে-আ) 

৯১২৮৯১১৪৪১১] রবীশ্দরনাথ ঠাকুর__ 

জীবণী ও আলোচনা 

অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় । মহিলাদের 
স্মতিতে রবীন্দ্রনাথ (মাসিক 

বসুমতী ১৩৬৯ জ্যৈ) 

গুরুদাস ভট্টাচার্য; । রবীন্দ্রনাথ £ 

ভারতীয়ের চোখে (বেতার জগং 
১৯৬২ জুল ১৫) 

নয়েন্দ্র দেব । ভগবদ প্রেমিক রবীন্দ্ুনাথ 

(ভারতবধ” ১৩৬৯ জ্যে) 

৭১২৮৮৭, 

নরেশচন্দ্র ঘোষ। জাতীয় চিন্তার 

আলোকে রবীন্দ্রনাথ (বিংশ 

শতাধ্দী ১৩৬৯ জ্যে ) 

পরিমল গোত্বামী । রবীন্দ্রনাথের ছদ্ম- 

নাম (বিবভারতী পত্রিকা ১৯৬৯ 

বৈ-আ) 

মতিলাল দাশ । বুদ্ধদেব ও রবীন্ছুনাথ 

€ ভারতবষ ১০৬৯ জো ) 

শশিভূষণ দাশগুৃক্ত | রবীন্দ্ুনাথ ও 
বাঙলার জাতীয় জীবন (বিব- 

ভারতী পত্রিক। ১৩৬৯. বৈ--আ ) 

বাংল! পত্র পঞজিকায় গ্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ২০১ 

সুকুমার বসু ॥ বিচিত্রা-পর্ব £ স্মৃতি- 

কথা ( বি*বভার্তী পত্রিকা ১৩৬৯ 

বৈ--আ ) 

সুকুমার সেন। রবীন্দ্র বিকাশে পরিজন 

ও পরিবেশ £ প্রথম জীবন ( বিব- 

ভারতী পত্রিক! ১৩৬৯ বৈ--আ। ) 

সধাকান্ত রায়চৌধুরী । রবীন্দ্রনাথ ও 

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আমার স্ম:তি- 

কথা € সপ্ত" ১৩৬৯ বে-আ) 

৯২৮৯১৪৪১[১] রবীণ্দ্রনাথ ঠাকুর-- 

জীবনী ও আলোচন। 

সুনীতিকুমার চট্রোপাধ॥ায় ॥ রবীন্দ্রনাথের 

সঙ্গে শ্যামদেশে বিশ্বভারতী 

১৩৬৯ বৈ-আ। ) 

৯২৮৯১৪৪৩ পরিমল গোস্বামী-” 

জীবনী ও আলোচনা 

পরিমল গোস্বামী ॥ দ্বিতীয় স্মৃতি 

(মাসিক বসুূমতী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৮'৯১৪৪৩ রাজ.শখর বস:-- 

জীবনী ও আলোচনা 

যোগেশচন্দ্র বাগল। রাজশেখর, বস 

(বসুধার। ১৩৬৯ জে) 

৯২৮৯১৪৪৩ হেমেন্দ্রকুমার ব্রায়-_ 

জীবনী ও আলোচন। 

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় । পবপিত্র (দেশ 

১৩৬৯ আ. ৩৬) 

৯২৮৯১৪৪৪ দীনেশচন্দ্র সেন ও বাংল। 

সাহিত্য (প্রবাসী ১৩৬৯ জ্যে) 

৯২৮'৯১৪৪৪ সজনীকাম্ত দাস-- 

ভীবনী ও আলোচন। 

জগদীশ ভট্টাচার্য । রবীন্দ্ুনাথ ও সঙ্জনী- 

কান্ত (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ বে ) 

যোগেন্দ্রনাথ গ্রস্ত। সজনীকাম্তের 

স্মরণে (শনিবারের চিহ্রি ১৩৬৯ বৈ ) 
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৯১২৯২০৯৫৪১৪ পারিবারিক ইতিহাপ- 

্ বাংলা, দেশ--ঠাকুর পরিবার 

বিনয় ঘোষ। ঠাকুর পরিবারের আদিপব" 

ও সেকালের সমাঞ্জ ( বি*বভারতী 

পত্রিক। ১৩৬৯ বৈ-_আ) 

১৫৪০১ ভারত--ইতিহাস-- 

প্রাচীন যুগ 

অধীর চক্রবর্তী । প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা £ 

বৈদিক যুগ ঃ পুনবিচার (প্রবন্ধ 

পত্রিকা ১৩৬৯ বৈ ) 

অমৃল/ভূষণ সেন। ইতিহাসে উপেক্ষিত 

হিন্দ শাহীবংশ € বসুধারা ১৩৬৯ 

জ্যে) 

দীনেশচন্দ্র সরকার । মধ্যদেশে বাহলীক- 

বাসী যবনের অভিযান (ইতিহাস 

১৩৬৭ ভা-কা ) 

নরেন ভট্রাচাধ। বৌদ্ধ-ভারতে গণতন্ত্র 

(প্রবাসী ১৩৮৯ জ্যে) 

রবীন্দ্রুকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী । প্রাচীন 

ভারতের রাষ্ট্রনীতি (শিক্ষক ১৩৬৯ 

বৈ) 
বিবেকানন্দ, ঈ্বামী । আযণ্য ও তামিল 

( উদ্বোধন ১৩৬৯ আ) 

সরোজকুমার গণ্গোপাধ্যায় ॥ হিন্দ যুগে 

রাজ] ( বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ জ্যোে) 

৯৫৪'০৩ ভারত ইতিহাস--আধুনিক যুগ 

শংকর দত্ত । কুগের রাজবংশ ও ইট 

ইন্ডিয়। কোম্পানী ( ১৭৮৮-১৮৩৪ ) 

( ইতিহাস ১৩৬৭ ভা-কা ) 

৯৫৪১৪ বাংলাদেশ--ইতিহাস 

চিন্তপ্রিয় মিত্র! রাণী ভবানীর দলিল 
( দেশ ১৩৬৯ আ ৩৬) 

ছবি বস” :সাহিত্ বাঙলার ইতিকথ। 
. (কালপ,রষ ১৩৬৮ বৈ) 

[ শ্রাবণ 

৯৫৪'১৪০২ বাংলা দেশ--ইতিহাস--" 
মধ্যযুগ 

প্রভাসচণ্দ্র নেন। গোৌঁড়বঙ্গের সেনরাজগণ 

(৫) ( বিববাণী ১৩৬৯ বৈ) 

-গোৌঁড়বঙ্গের সেনরাজগণ (৬) (বিশ্ব- 

বাণী ১৫৬৯ জ্যে) 

৯৫৪১১৪০৩ বাংলাদেশ-ইতিহাস-- 
ব্রিটিশ যুগ 

সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদন্ততীথ। ভারতের 

নব-জাগরণের মূল উৎস আত্মীয়- 

সভা ( প্রবাসী ১৩৬৯, জে ) 

৯৫১৭ ভিয়েতনাম (দক্ষিণ)--ইতিহাস 

ললিত হাজরা । দক্ষিণ ভিয়েখনামে 

মাফিণ চক্তা্ত (আন্তর্জাতিক 

১৯৬২ এগ্রি) 

৯৬০ আফ্রিকা-ইতিহাস 

দীনেশ সিং। আফ্রিকার দৃশ)পট (বেতার 

জগৎ ১৯৬২ মে ১১) 

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় । আফ্রিকার 

বন্ধন মুক্তি ( আম্তঞ্জাতিক ১৯৬২ 

জুন) 

রাধারমণ চক্রবততী । আন্তজাতিক রাজ- 

নীতি ও আফ্রিকা! (র্যস্ট্রী ১৩৬৯ 

॥ বৈ-আ) 

৯৬০৩ আফ্রিকা ইতিহাস--বত“মান যুগ 

নিমলকৃষ্ণ সিংহ ॥ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

পরে আফ্রিকা (ইতিহাস ১৩৬৭ 

ভা-কা ) 

৯৬৫৬ আলজিরিয়া-- ইতিহাস 

কল্যাণ দত্ত। আলজিরিয়ায় যুদ্ধবিরতি 

( আন্তজাতিক ১৯৬২ এরি ) 

দিলীপ চক্রবতাঁ। আন্তজণতিক রাজ- 

নীতি ঃ আলজেরিয়ার মুজ্ি রোণ্র 
১৩৬৯ বৈ-আ ). 
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( লেখক মালয় বিশ্ববিষ্ঞালয়ের গ্রন্থাগারিক । প্রবন্ধটি মালয় গ্রন্থ গার পরিষদের মুখপত্র 'মালগ্জ লাইব্রেরী 

জানণল' পত্রিক।র বিগত জুলাই সংখ্যার প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেছেন শ্বীসস্তেষ বু । ) 

মধ্যযৃগের গ্রদ্থাগারগহলির উৎপত্তিতে ইসলামীয় প্রভাব গ্রীন প্রধান দেশগলিতে 

ব্যাপক আগ্রহ সংষ্টি করে। এই পন্রিকার অনেক পাঠকই পূব ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলে 

এবং ইউরোপে ক্রীশ্চান ধর্ম প্রচারের সথ্গে যৃজ গ্রন্থাগারগলির ক্রমবিকাশের 

ইতিহাসের সঙ্গে সংপরিচিত। কিন্তু ইসলামের আওতার গ্রন্থাগার উৎপত্তির 

বিষয়ে জ্ঞাতবা তথ্য সে রকম সহজলভা নয় এবং প্রায়ই গ্রন্থাগার ইতিহাসেন্ন ছাদের 

ছবার। উপেক্ষিত হ'য়ে থাকে । এ সমস্ত সত্তেবও আনব্পাতিক হারে বড় বড় ব্যজিগত, 

সাধারণ ও শিক্ষালয় সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার যে মিশর, পারস্য, আরব ও উত্তর অ!ফি.কার 

বিস্তীণি অঞ্চলে ছড়ানো ছিল সেকথা জানা যায় ॥। এই গ্রম্থাগারগহলির অধিকাংশই 

ইউরোপের প্রায় সবদেশে গ্রন্ধাগার স্থাপিত হবার কয়েকশ বনহুর পহবেকার । 

ধমণগুক মহদ্মদ বছবার শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । 

এবং এর দ্বারা পরোগ্গে পঠন ও; লিখন ক্ষমতার গুরত্বও সনির্দিগ্ট হয়েছিল । 

'শৈশবের দোলা থেকে কবর পযন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর, 'জ্ঞানান্বেষণ প্রতোক 

মুসলমানের অবশ্য কর্ত'বাঃ এবং €বিদবানের লেখনীর কালি শহীদদের রক্ত হইতেও 

পবিত্রতর', কোরাণের' এই সমস্ত পংজিগৎলিতে স্বাক্ষরতা ও শিক্ষার গুরুত্ব সচিত 

হয়েছে। 

ধূমগংরুর এইসব অনুশাসন সত্তেহও বইয়ের সঞ্চে নবীন ইসলামের প্রথম সংস্পশ 

ঘটেছিল কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের মধ্যেই তাদের মনে জ্ঞানচচণর প্রতি সাতাকারের 

শ্রচ্ধা জাগরিত ছায়ছিল। প্রথম চারজন খলিফার আমলে ও উমাইয়াদদের সময়ে (৬৬১ 

থেকে ৭৫৯ খন্টাষ্দ পযন্ত ) ইসলাম অভিদ্রত গতিতে চারিদিকে প্রসারিত 

হচ্ছিল। এই সময়ে বিদেশ ও দেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য যুদ্ধে বাস্ত থাবায় 

ইসংলাম গ্রন্থাগার স্থাপনে মনযোগ দিতে পারেনি । সতিকথ। বলতেকী, এট! বায় 
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বার বল৷ হয়ে থাকে যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের যেখানেই সেনাবাহিনী প্রবাহিত 

হয়েছে সেখানেই ধর্মগুরূর অনগামীরা! তাদের শত্রুপক্ষের বই আর গ্রন্থাগারের নিষ্তৃর 

ধবংসকারী ছিলেন । 

মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের ধ্বংসসাধন (যাতে এমনকি খঙ্টপৃৰণ প্রথম 

শতকে সাত লক্ষ বই ছিল ) ৬৪৬ থণ্টাত্দের অব্যবহিত পরে সংঘটিত হয়েছে যখন 
আমর বিন অল: আস- অলং-সাহমির মসলিম পসৈনাদ্ল আক্রমণ করে বা 

আলেকজান্দ্িয়ায় প্রবেশ করেছিল । ইরাহিয়। অল€গ্রাম্মাতিকে কীভাবে আমর বিন্ 

অলং-আসংএর কাছে মুসলিম বিজয়ের কিছুদিন পপুরই এই অনুরোধ নিয়ে গিয়েছিলেন 

যাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারগুলিকে পণ্ডিতদের ব্যবহারের জন্য উন্মুজ্জ করে দেওয়া 

যায়। এই গজ্প বহুবারই বলা হয়ে গিয়েছে । এট বল! হয়ে থাকে যে যদিও 

আমর নিজে এই অনুরোধের প্রতি সহানূভূতি সম্পন্ন ছিলেন তবংও তাঁর নিজের 

পক্ষে এই ব্যাপারে কোন শ্বকীয় মতপ্রকাশের ক্ষমতা ছিল না এবং তিনি যখন 

ব্যাপারটিকে খলিফ। ওমর ইব্ন: অল খত্তাবের কাছে পেশ করেন তখন তিনি নাকি 

নিদেশ পেয়েছিলেন যে এ বইগুলোর বজ্জব্য যদি কোরাণের সঙ্গে মিলে তবে তার 

সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে আর যদি বইগলে। কোরাণের বিরোধী হয় তবে সেগুলো 

ধবংস করাই উচিত । মনে করা হয় যে এই নিদেশ পাবার পরেই আমর বইগুলো 

অলেকজান্দুয়। শহরের বিভিত্ন আগনের চল্লীর মধ্য বিতরণ করে দেন আর ছ'মাসের 

মধ্যেই এইগুলো পড়িয়ে ফেল হয়। এটা একটা বহুবার উল্লিখিত কিংবদন্তী । 

এমন কিংবদদ্তীর স্থান পরীর গঙ্পগুলোর সমপর্যায়ের । ইসলামী গ্রন্থাগার 
সম্পকে এক পশ্চিমী বিশেষজ্ঞ রথ: এস মাকেনসেন্ নিশ্চিতভাবেই আলেকংজেশ্দিরা 

গ্রন্থাগার সম্পকে" উপরোক্ত বিবরণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। উপরন্তু 

তাঁর মতে এই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ৬৪৬ খ্চঙ্টাব্দ পরন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল এমনকী 

ম*্সলমানদের সমস্ত ইসলামীয় সাম্রাজ্যে গ্রন্থাগার স্থাপনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। 

আর একটা ঘটনাও লিখিত আছে যে, বিজয়ের সময়ে সা'দ-বিন্ অবি ওর়াককাসং 

একই খলিফ! ওমার ইবন অল-খন্তাবের নিকট ইরাণীয় জ্ঞানচচ্চগার বইগুলো তাঁর 

কাছে পাঠাবার অনুমতি চাইলে ওমার উত্তর দিয়েছিলেন যে এ বইগুলোকে জলে 
ফেলে ধবংস করা উচিত। এবারও এই গজ্পের কোন নিভ'রযোগা প্রমাণ ছিল 

খলে মনে হয় না। তা'ছাড়াও মনে রাখতে হবে যে বইয়ের ধ্ংসসাধন ধমগংক্চর 

অনুশাসনের অনুযায়ী নয় । 

যাই হোক, আরবরা বিজিত লোকসমঙ্টিকে আপন সংস্কৃতির অঞ্গীভূত করে 
নিয়েছিল । মরুভূমির সেই অশান্ত উপজাতির। যার৷ গোড়া থেকেই ইসলামের 
কেন্দ্রদথলে ছিল আর যাদের আমরা বছলাংশে নিরক্ষর বলে জানি, তাঁরা তাদের 

অসাধারণ স্ম-তিশজির সাহাযে। বিজিত জাতিগলোর কাছ থেকে শিক্ষার ভিত্তিতে 

এক সস্কেতি সমন্বয় গড়ে তুলেছিল । এবং সমদ্বয়ী সংস্কৃতি ইরাণীর সাহিতা ও 
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বিজ্ঞান, গ্রীক দর্শন, ভারতীয়ও সিরিয় জ্ঞানে যোগাযোগে এবং একই ধমের 

সংদঢ় ভিত্তির উপর গ্রতিষ্ঠিত ছিল যেটা গ্রন্থাগার ছাড় বাঁচিয়ে রাখতে পারা 

যেত না। প্রথমদিকে আরবরা বিজিত জাতিগলির ধইয়ের সম্পকে অসহিষু 

হয়ে থাকলেও তাদের সেই প্রারম্ভিক অসহিষ্ণুতা পরবতাক'লে ধমগুরুর 

মতানযায়ী সম্পূর্ণভাবে বদলে গিয়ে এক সহশ্র বছরব্যাপী জ্ঞান ও পাণ্ডিতোর 

বূহত্তম বিকাশে পরিণত হয়েছিল। অন্যভাবে অধ্যাপক পি. কে, হিন্তির লেখায় বল। 

হয়েছে যে, “কেবলমাত্র একট৷ সাম্রাজ্যই আরবরা তৈরী করেনি, উপরন্তু তার! 

একটা সাংস্কৃতিও সংছ্টি করেছিল'॥ এছাড়াও এট! সহজেই বোঝা যায় যে, যদি 

তাদের সংস্কৃতি গভীরভাবে বিভিন্ন দেশগ্লোর রক্ষা পাওয়া জ্ঞানভাম্ডারের আধার 

গ্রদ্থাগ্ারগলোর মধ্যে শিকড় গাড়তে না পারত তাগহলে আরবজাতি কখনই পশ্চিম 

দুনিয়ার প্রভূত্ব ও চি"ত:-জগতের নেতৃত্বদানে সক্ষম হতে পারত না। 

পণ্ডিতদের ব)ক্তিগত সংগ্রহগুলোই ছিল ইসলামের প্রথম গ্রন্থাগার । খালিদ: বিন 

মআইয়া নামে রসায়ন ও জ্যোতিবিদ্যায় উৎসাহী এক রাজপুত্রই (যিনি খঙ্টীয় ৮ম 

শতকে মারা গিয়েছিলেন) মুসলিম পম্ডিতদের মধ্যে সবপ্রথম নিজস্ব গ্রন্থাগারের 

অধিকারী ছিলেন। তিনি গ্রীক দাশ্খশনিকদের গ্রীক ও হিব্র; ভাষা থেকে বিজ্ঞানের 

বইগুলো আরবীতে অনুবাদের জন) নিষুজ্ঞ করেছিলেন । তাঁকেই ইসলামের প্রথম 

গ্রদ্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ব'লে মনে করা হয় । 

অন্যান্য পণ্ডিতরা এর কিছুকাল পরেই নিজস্ব গ্রন্থাগারের মালিক হগন। 

এদের মধো একজন, আবহ আমর বিন: অল: আলার (যিনি ৭৭০ খ্টাষ্দে মারা 

যান) মধ্যে দংভগ্যক্রমে ধমীয়ি গোঁড়ামির অনংসঞ্গী একটা ধবংসকারী প্রবণতা লক্ষ্য 

করা যায় । এর বইয়ের সংখ্যা অনেক ছিল । কিন্তু যখন ইনি গরুত্বের সঙ্গে কোরাণ 

পাঠ করতে আরম্ভ করেন তখন তিনি অনা সমস্ত বই ফেলে দেন ও এগুলোর মধা 

থেকে যেটুকু তিনি কেবলমাত্র মনোগত করতে পেরেছিলেন সেইটুকুই অবশিহ্ট ছিল । 

এই প্রবণতা আরও কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে পধ-খদস্ত করেছিল । আহমদ- 

বিন আবি অল-হাওয়ারি তাঁর বইগহলোকে ইউফে উন নদীর পাড়ে নিয়ে গভীর 
আবেগে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে এঁ বইগহলো তাঁকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে গেছে 

কিন্তু ধখন তিনি ঈদ্বরকে লাভ করেছেন তখন বইগুলো তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীর 

হয়ে দাঁড়িরেছে,-৫ই বলে তিনি ওগ্লোকে নদীতে ছুড়ে ফেলেছিলেন । তিনশত 
বইয়ের বিখ্যাত লেখক আব হফ্প- “ওমার বিন: আলি স্বয়ং একজন বড় পুস্তক 

সংগ্রাহক ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগেই তিনি তাঁর গ্রশ্থাগার পড়িয়ে ফেল;বার 
বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন । আব হায়িয়ান: অলং-তগ্নহিদিও তাঁর গ্রন্থাগারে অগ্নি- 

সংযোগ করেছিলেন আর সংফিয়ান: অলংঘয়রি তাঁর সমস্ত বই মাটিতে পঠতে 

ফেলধার আদেশ দিয়ে বান। 
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উপরোক্ত ঘটনাগহলোর উল্টোদিকে আম বিন: বহর অলস্জাহিজ তাঁর বইয়ের 

দ্বারাই ধ্বংস প্রাপ্ত হন । অত্যাগ্র পাঠ উৎসাহী এই পম্ডিত ৮৬৮ খঙ্টাব্দে নিজের 

যোগাড় করা পবত-প্রমাণ বই চাপা পড়ে বৃদ্ধ বয়সে আংশিক পক্ষাঘাত গ্রস্থ অসংঘ্থ 

অবস্থায় বেদনাদায়কভাবে মারা যান। 

অঞ্টম, নবম ও দশম শতকের অন্যান্য পম্ডিতদেরও গ্রন্থ-সংগ্রহ ছিল । ৭৫১ 

খুঙ্টাষ্দে জন্মগ্রহণকারী এতিহামিক 'ওমার-অল-ওয়াকিদি বাগদাদ ছাড়বার সময়ে তাঁর 

ছ,শে1 গাঁটরি বইয়ের জন্য একশো কুড়িটি উট নিয়োগ করেছিলেন । অল-ইসমাইল 

আব অল--আব্বাস অল:'-আলার গ্রন্থাগারে হাজার হাজার বইয়েন্ধ সংগ্রহ ছিল বলে 

বিবরণ পাওয়। যায়। এই সময়ে বইগুলো প্রায়ই জামার আস্তিনে অথবা বংট- 

জহতোর ওপরদিকটায় বহন করা হত। অল--জাহির অলং-ফাত: ইবন: থাকান 

সবসময়েই জামার হাতায় বই রাখতেন, এমন কি তাঁর সনানাগারে বসে রই 

পড়ারও অভ্যাস ছিল। 'আলি বিন্ ইয়াহিয়া অলং-মংনাজ্জিন তাঁর কারকরেৎ 

কেল্লায় একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের পন্তন করেন । 

৯৯৫ খঙ্টান্দে পরলোকগত বওয়াহিদ উজীর অল.-সাহিব বিন্ “আবাদের 

চারশো উটজোড়া বই-এর সংগ্রহ ছিল। ইনি নিজের বইয়ের প্রতি এতই অনহং্রক্ত 

ছিলেন যে, তিরিশটি বই-বোঝাই উট সবর্দাই তাঁর বযাত্রাপথের সাথী হ'ত। 

একে আমরা নিশ্চয় সব চাইতে প্রথম ভ্রাম/মান গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতার সম্মান 

দিতে পারি--আর তাঁর এ তিরিশটি উট প্রথম ভ্রাগামান গ্রন্থাগার" যানের সন্মান 

দেওয়াযার় নাকি? 

যেসব পণ্ডিত বই পুড়িয়েছিলেন, মাটিতে পুতে ফেলেছিলেন অথবা ডুবিয়ে 

দিয়েছিলেন তরি ছাড়াও এমন অনেক জ্ঞানীর কথা জানা ঘায় যাঁরা নিজেদের পহস্তক 

সংগ্রহ বিভিন্ন মসজিদে দান করেছিলেন । এটা মনে করা হয় যে লেখকেরা 

ও স্বলিখিত বইগইলোকে স্থায়ীভাবে সাধারণ পাঠকের কাজে লাগবে বলে তাঁদের 

বাড়ীর কাছাকাছি কোন মসজিদে দান করে দিতেন। যদিও এই সধস্ত বই 

ওয়াকফ, অথব। হম্তা্তর রহিত বলে গণ্য হওয়ার কথ। তা'হলেও এর মধ্যে 

অনেকগহলিই আখেরে বাক্তিবিশেষের হাতে গিয়ে পড়ত আরুও অন্যান্য অসংখ্য 

বই পোকামাকতের গবারা বিনষ্ট হত। 

চীনদেশের কাগজের কারিগর বন্দীদের কাছ কাগজ তৈরীর গুঢ় কলাকৌশল 

জেনে নেওয়ার পর উমাইয়াদ ও বিশেষকরে আব্বাসিদ্দের শ্বণযংগে সমরখণ্দ ও 
বাগদাদে বড়গোছের কাগজ তৈরীর কেন্দ্র স্থাপনের, পরে দিক্বিদিকে গ্রন্থাগার 
গড়ে ওঠে। এই যুগে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি একটা উদার ভাবধারার অস্তিত্ব 

থাকায় সত্যিকারের জনসাধারণের গ্রন্থাগার পত্তনের দিকে এগংবার একটা ঝোঁক 
দেখ]! দেয়। আমর! জানি যে কালক্রমে আলামত, বাগদাদ, বলখ্, বসরা, বুখারা। 
কায়রো, গজনী, হালাব (আলেপংপো), হিরাত, ইস্ফাহান,,.কারকর, খওয়াজরিম, 
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সমরখন্দ, মারখা, মারভ, মঞ্চা, মদিনা, মসহল নিশাপ্র, তারাবলহস: (লিরিয়ার 

ত্রিণেপী সহর) এবং ইয়েমেনএ গ্রশ্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। ইনায়েতুল্লা এছাড়াও 

মুদান ও সেনিগালের গ্রন্থাগারের কথাও বলেছেন। 

যদিও আজকালকার জনসাধারণের গ্রন্থাগারের মত এই--প্রতিজ্ঠানগৃলো 

সাধারণের অথভাণ্ডার থেকে পরিচালিত হত না, তাগছলেও সমদ্ত রকমের ছাত্র 

ও ভ্রাম্যমাণ পশ্ডিতদের এদের থেকে সাহাযা লাভের পথে কোন রকম বাধা 

বিপত্তি বা বেগ পেতে হত না। সেদিক থেকে একধরণের জনসাধারণের 

গ্রথাগার বলে শ্বীকার করে নিতে পারা যায়। অলং-ফাথ ইবন- খাখানের 
ব্যক্তিগত বিজ্ঞানী ও বেহইন্ পণ্ডিতদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। বাগদাদের 

খারস আলনিয়ামত আলসবির গ্রন্থাগারে ছিল তিনশো বই। এই সংগ্রহের 

গ্রন্থাগারিক বইগুলো আত্মসাৎ করার পৃবে এই প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের কাজে 

লাগিত । 'আলি বিন্ ইহাইপ্ন) মুনাজজিমের দগ-গ্রন্থাগার (যাকে তিনি 
'খিজনাহ অল-হিকমা” অথণৎ 'জ্ঞানের ধনভান্ডার বলে অভিহিত করলেন) 

কেবলমাত্র যে কয়েকটি দেশের ছাত্রদের জনাই খোলা থাকত তাঃনয় ছাত্রদের 

থাকার ও খাবারের বন্দোবস্তও তিনিই করতেন। তারা ধনী কি গরীব; স্বাধীন 

মানুষ না! ক্রীতদাস এ সমস্ত বিবেচনা না করেই বনু সুলতান ও শাহজাদা 

তাঁদের ব/জিগত গ্রন্থাগার সতিযকারে বই পাঠ করে লাভবান হবার উপযুক্ত ছাত্রদের 

জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন। 

বাগংদাদেই ইসলামী দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী সংখাক গ্রন্থাগারের সন্নিবেশ 

হয়েছিল । গীষ্বরের দান' ও "শান্তির শহর+ বাগদাদ মনসুর ইবন আবি 

আমীরের দ্বারা পরিকহ্িসত হয় এবং তাঁরই আদেশে এক লক্ষ স্থপতি শি্পী ও 

শ্রমিক ৭৬২ খত্টাব্দ থেকে ৭৬৬ খঙ্টব্দ পযন্ত এর চার বছরের মধ্যে তৈরী 

হয়েছিল । স্ব্প সময়ের মধ্যেই 'আরব্য-রজনী? খ্যাত এই শহর মধ্যযগের বাণিজ্য 

সাহিতালোচন। ও বহু গ্রশ্থাগারে পণ বিদ্যাচচণর কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । ৮৩০ 

থুঙ্টাব্দে খলিফ1 অল--মামুনের স্থাপিত (পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করার ও উচ্চ জ্ঞানচচণর 

উপযোগী ) “বায়েত অল- হিরুমা'র (জ্ঞান ভবন'ঞএর ) সঙ্গে যুক্ত বিরাট গ্রন্থ 

সংগ্রহই বাগদাদের সবপ্রথম গ্রন্থাগার । কথিত আছে যে খলিফ। নিজেই বিশেষজ্ঞদের 

দিয়ে করানে। নিভ'রযোগা অনুবাদের এতদ্র ভজ ছিলেন যে তিনি পন্ডিত হুমায়েন 

বিন- ইশ-হাককে এই গ্রদ্থাগারের পক্ষে দরকারী বিভিন্ন বইয়ের আরবী অনংবাদের জনা 

সোনার ওজনে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। এইসব কারণে এগারশো বছর পূর্েকার 

আলোকজাদ্দুয়। গ্রশ্থাগারের পর এটাই দুনিয়ার সবচেয়ে গক্ষত্বপণ বিদ্যাচচণর' ও 

সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল । সল্দিম, সায়েদ বিন হারুণ্ এবং সহল বিন হরণ 
এই সাহিতাবেত্তা পন্ডিত এই প্রতিষ্ঠানের গ্রদ্থাগারিক ছিলেন । এটা বোধহয় খানে 

উল্লেখ কর! চলতে পারে যে এই গ্রন্থাগারের তৌফিক নাম্নী এক নিগ্রো গ্রন্থাগার কর্ণাই 
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বোধহয় ইতিহাসের প্রথম মহিল। গ্রন্থাগার কমী ছিলেন। ইনি খুব সম্ভবতঃ 

লিপিকারদের বই সরবরাহ করার দামিত্ব নিয়েছিলেন । 

১০৬৬ খঙ্টাত্দে সম্পূর্ণ গৃহ, বন্বদানে সমূদ্ধ বাগদাদের লিজামিয়াহ মান্রাসাতে 

এক অনন্য সাধারণ সংগ্রহ ছিল । এই গ্রন্থাগারকে খলিফ। অল-নাসিরের আমলে 

এ .ট৷ আলাদ। বাড়ীতে স্থান।ন্তরিত হয়ে আস্তে আস্তে মুসলিম দুনিয়ার বৃহত্তম 

গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল । 

খলিফা অল-ম:সতানসির বিললাহর নামাহিকত মুসতানসারয়াহ মাদ্রাার 

উদ্বোধন অনজ্ঠানে এই খলিফ। তার নিজের গ্রন্থাগারটি দান করেছিলেন । তিনি 

এই গ্রম্থাগারের ক্রমোন্নাতিতে এতদূর আগ্রহী ছিলেন যে এই গ্রম্থাগ্কারে রোজই 

আসতেন এবং নিজপুব্র অল-মৃমতামসিমকে এই গ্রন্থাগার পরিচালন'র জন্য নিযুক্ত 

করেছিলেন। এই সংগঠনের আভান্তরীণ নিয়মকানুন আলোকপ্রাপ্ত দহণ্টিভঙ্গীর 

পরিচয় বহন করত । বইয়ের তাকের সঙ্গে ছাত্রদের প্রতাক্ষ যোগাবোগ ও লেনদেনের 

ব্যবস্থা এর নিজস্ব বেশিষ্ট্য। তাঁদের জন্যে কলম ও কালির বন্দোবস্তও এখানে 

ছিল । সম্ধেবেলায় অলিভতেলের বাতি আলাদ।ভাবে প্রত্যেক ঘরে ও ব্যক্তগত- 

ভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জনা দেওয়া হ'ত | গরমকালে জল ঠ।ণ্ডা করার জন্যও বিশেষ 

জলাধার ছিল। এই গ্রন্থাগারে আশী হাজার বই ছিল্ন। একজনে বিখ্যাত পণ্ডিত 

বলেছিলেন যে এট সমস্ত দুনিয়ার মধ্যেই অতুলনীয় তা থেকে মনে হয় যে শেষ 

পর্যন্ত বইয়ের সংখ্য। নিশ্চয়ই আশী হাজারের অঙ্ককে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 

আপন গোরব শিথরের চূড়ায় বাগদাদে ছত্রিশটি গ্রন্থাগারের মধ্যে চারটির নাম 

এখনও করা হয়নি । এর মধ্যে শহরের পৃবরদিকে ছিল দ্বাদশ শতাব্নীতে অল-শরিফ 

অল-জাইদির তৈরী জাইদি মসজিদের গ্রন্থাগার স্থাপযিতার মৃত্যুর পর জনসাধারণের 

জন্য উন্মজ করে দেওয়া হর । শহরের তিন মাইল উত্তরে থিজানাহ- অল-কুতুব 

ফি মশদাদ আবহ-হানিফাহ (মশদাদ আব হানিফা পুস্তকের রাজকোষ ) গ্রন্থাগারে 

বই সাহিত্য সম্পদ রক্ষিত ছিল । কয়েকশো খন্ড কোরাণের ব্যাখার বইটিও এর মধো 

একটি । শহরের বসর। গেটের কাছে ছিল খিঙ্জানাহ অল-রাসত অল-সেলজ.কি নামক 

তৃতীয় গ্রন্থাগার । ৯৯৩ খুষ্টাব্রে ইরাণী উজীর আবুনাসর সাবুূর বিন আরদাশীর 

দথাপিত মাদ্রাসার সণ্গে যু গ্রন্থাগারে এক লক্ষ বই এর সংগ্রহই ছিল চতুর্থ এবং 

সবপেক্ষা বড় গ্রন্থাগার । এখানে উইপোক। মারবার জন্য প্রথম রাসায়নিকের 

ব্যবহার করবার কথা জানা যায় । 

গ্রন্থাগার ছাড়াও বাগদাদে কমপক্ষে একশো বইয়ের দোকানদার হছিলেন। 
এদের দোকানগহলে। ছিল “সংক অল: ওযারুরকিন' নামক রাস্তার । 

মিশরের খলিফ। আবহ মনসুর নিজার অল আজিজ এমন একট! গ্রন্থাগার 

্থাপন করেছিলেন যার চল্লিশটি ঘরে আঠারো হাজার ধর্ম সম্বন্ধীর বই কিছু অপৃব" 
অলঙ্করণে সঙ্গিত ও সোনা রূপোর সহযোগে অতিরিজ দামী বই সমেত দগ্হাজার 
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কোরাণ ছিল ।. আবংল হাসান আলি বিন মুহম্মদ অল শাবস্তি নামে এক বিখ্যাত 

লেখক এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পরবস্তী কালে এই গ্রন্থাগার কুড়ি লক্ষ বইয়ের 
সংগ্রহ পার-অল-ইলমের ('বিদ্যাক্ষেত্র ) সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যার মধো আটবি 

হাজার উজীর অল-ফদল অবত্দ- অল:-রহিম ১১৭১ খন্টাব্দে সম্রাট সালাদিন কর্ত:ক 

যিশর বিজয়ের সময়ে তাঁর দেওয়া উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। কায়বোতে এরপযে 

ফজ-লিয়াহ- মান্রাস। ও অল-আজহার মসঙ্জিদের মত বিরাট সত্যগ্রহ তৈরী হয় । এটা 

উল্লেখযোগ্য যে খলিফা অল:-হকিমের স্থাপিত বিশববিদ্যালয্র গ্রন্থাগারের দ্বার কেবল- 

মাত্র এ শিক্ষায়তনের ছাত্র ও অধ্যাপকদের জনাই খোল ছিলনা শ্রেণী নিবিশেষে সকল 

যোগা ছাত্রই. এখানে প্রবেশাধিকার পেতেন । কাপে আর পদণ দিয়ে সাজানো 

এই গ্রন্থাগারের পরিচালক ও পরিচারুকেরা এর সমস্ত কাজকর্ম” ও জিনিষপত্র বাবহার 

যোগ্য করে রাখতেন । 

খুব নাম ডাকছিল এমন কতকগহলো। ইসংলামী গ্রম্থাগার সাধারণভাবে সেপনে, 

বিশেষ করে কডেখবায় অবস্থিত ছিল । কিন্তু ইউরোপের ইসংলামী গ্রন্থাগার 

আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয় নয় । 

উত্তর আফি কার ফেজ: শহরে অল--সাফফারিন: মান্দ্রাসার গ্রন্থাগার ইয়াকুব বিন 

অবদ:-অল: হক: এর স্পেন থেকে নিয়ে আসা বই এর সাহাযোই প্রতিষ্ঠিত হয়। 

তিউনিসিয়ার আব জাকারিয়াহ-ও একটা গ্রদ্থাগার তৈরী করে পরবর্তী কালে বিক্রয় 

করে দেন। 

উজীর আবুল- হাসান আলি অল--কিফতি সিরিয়ার হালাব: (আলেপ্পো) 

শহরে পণ্াশ হাজার দিনার (প চিশ হাজার পাউন্ড ) মৃলোর এক বিরাট গ্রম্থাগার 
প্রতিষ্ঠিত করেন । এই দেশেরই ব্রিপোলি শহরে এগার'শ শতকের শেষ দিকে পঞ্চাশ 

হাজার কোরান আর তার আশীহাজার বাখ্য। নিয়ে বান আম্মার: একট গ্রন্থাগার 

গড়ে তুলেছিলেন। এখানে একশ ষাট জন লিপিকার কাজ করতেন। এমন কি 

এদের মধোে তিরিশ জন রাত্রি বেলাও কাজ করতেন। কিন্তু এই সংখ্যাতত্তৰ 

গুলিকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয় ! 

দশম শতকের প্রথমদিকে মসল শহরের 'দার অলং-ইল:মে আবল কাসিম 

জাফর বিনা মহচ্গদ বিন: হামদৃলং অল মৃসিলি একট গ্রন্থাগার তৈরী করিয়ে” 

ছিলেন সেখানে বিনামূল্যে লেখবার কাগজ দেওয়া হত। এখানে আলাদা 

আলাদ। কামরায় ভাষা ও কাবা, আইন এবং বিজ্ঞানের বই বিষয় অনঃসারে 

ভাগ করে রাখা হয়েছিল। ইরানের ইসফাহান- শহরে ৮৮৫ খঙ্টাব্দে এক ধনী 

যাবসানী একটা বড় গ্রন্থাগার তৈরী করিয়েছিলেন। আবার অলংশ্রায়কী শহরে 

নাকি চারশো উট বোঝাই বই ছিল বলে জানতে পারা যায়] হারাত শহরে 

তিনশে। প'চানত্বইটি মাদ্ুসাতেই গ্রন্থাগারের আয়োজন ছিল। মধ্য এশিয়ার 
মায়ভঞ ছিল দশষ গ্রন্থাগার । বিখ্যাত ভূগ্োলবিদ: পন্ডিত অলহমাওয়ি কোন 
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জম। ইত্যাদি না রেখেই এগুলো থেকে একসথ্গে দশ বই ধার নিতে সামথণ। 

হয়েছিলেন । ইরাণের শিরাজ শহরে বৃওয়াহিদ: *আদাদ- অল.-দাওলাহ তিনশ যাটটি 

ঘর, বছ অলিম্দ ও বিরাট গদ্ধজওয়াল। একট! বিরাট বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন বার 

চারিদিক দিয়ে জলের নহর বয়ে যেত আর বাগানে ফ.ট-ত না রকম সুগন্ধী কংল। 

এই ন্বগীর পরিবেশে মাঝখানে এক থিলানওলা মঞ্ত হলঘর ও তার কয়েকটি সংরক্ষণা- 

গার নিয়ে মূল গ্রন্থাগারটি অবস্থিত ছিল। প্রধানকামরার চারদিক ঘিরে কারুকাষ )- 

কর! মানুষ প্রমাণ উতচতাকগলোতে বিষয় অনুসারে বই সাজিয়ে রাখা হত । ঘরের 

মেঝে ছিল নরম কাপেন্ট- ও মাদংর পাতা যাতে করে পাঠকরা তার ওপরে সচ্ছন্দে 

আসনপিড়ি হয়ে বসতে পারেন। চারদিকে জলের পাইপ দিয়ে ঠান্ডা রাখা এই 

গ্রন্থাগার হাজার বছর আগেও আজকাল তাপনিরম্ত্রণের অগ্রগামী ছিল। একজন 

অধ্যক্ষ, একজন গ্র-্থাগারিক ও একজন কাষ'-পরিচালক ও অনুলিপি তৈরী করার 

জন্য নিষংস্ত লিপিকারদের নিয়ে একটা কমচারীদল এখানে কাজ করতেন। 

গ্র্থাগারগহলে। ছিল মধ্যযুগীয় ইসলামের দৈনন্দিন জীবনযাররার অবিচ্ছেদা 

অঞ্গ। পারিবারিক গহহে, শিক্ষালয় গুলোতে বড় ঝড় শহরের “বিদ্যাগ্হে? ও অনেক 

মসজিদেই গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা ছিল । ইবন:-সিনার 'ভেষজনক্রাবলী” থেকে হাসন 

পাতালেও গ্রম্থাগার থাকার কথ। জান যায় । যদিও ছোটখাট গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে 

অনেকগ,লিই পন্ডিতদের ব্যবহারের জন্য ও বাক্তিগত চিম্তা ও বিদ্যাচচণর জন্য স্থাপিত 

হয়। তাহলেও বাগদাদের বায়েত অল-হিকমার মত সহবৃহত্ প্রতিষ্তান সাধারণ 

জ্ঞান-চচ্চার উদ্নতিকজেপই প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিক থেকে এদের সঙ্গে বত'মানে 

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের মিল আছে । 

আজ মধ্যযুগীয় ইসলামের হাতে লেখা পহ্থি আর বই সমস্ত পশ্চিম এশিয়ার 

মসজিদ-মন্দির ও বাক্তিগত সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে। কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইউরোপ 

আর আমেরিকায় । এখন এ সমস্ত বই ব্যবহার করবার সংযোগ এগার শ শতকের 

থেকেও কম। বহু ধৈষে'র সঙ্গে তখন বাগ-দাদ, বুখারা, কায়রো, ব্রিপোলী, 

কডেণব। প্রভূতি শহরে যে গ্রন্থাগারগহলো গড়ে উঠেছিল তার একটাও আজ অক্ষত ও 

অক্ষুত্ণ নেই । এদের মধ্যে প্রার় সবকটাই বারণ শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল । 

গ্রন্থাগার বিদ্যার ইতিহাসে ইসলামী গ্রন্থাগারগুলোর নিশ্চিহ্ন হবার বিবরণ 

বড়ই দ্ঃখের । ১৬৮ থষ্টাব্ধের বিদ্রোহে ফতিমিদ্দের প্রতিষ্ঠিত “দর: অল-ইলম:: 

গ্রত্থাগার ল:শ্ঠিত হয় ॥ এর বইগুলো নিগ্নে যেতে প'চিশটা উট লেগেছিল 

উজীর আবুল: ফরাদ্ মহ্সদ্ বিন্ জাফর অলং-মঘ্রিবি সৈনাদের পাওনা মেটাবার 

জনা বইগহলো। বেচে দিয়েছিলেন । তারপর খলিফা অল্-ম:সৃতান্সিরকে পরাজিত 

কয়ে বিজয়ী -তুকী ফোজ গ্রদ্থাগারটি আবার লংট করে। ক্রীতদাসেরা চামড়ার 6টি 

তৈরী করার জন্য বইয়ের 'মলাটগলো ছি'ড়ে নেয়। খোলা পাতাগুলো হাওয়ার 

চারদিকে ছড়িয়ে গড়ে । ক্রমে বই আর পঈধির় উপর বালি পড়ে ছোট ছোট পতুপ 
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হয়ে ওঠে । এই সমস্ত বিনাশসাধন ঘটেছিল আরও অনেক পুরানো বই জমে ওঠ। 

'আবিয়ার' মহল্লায় । জায়গাটা আজও বইয়ের পাহাড়" নামে পরিচিত । 

প্রথম ব্রমেড যহদ্ধে সিরিয়ার ব্রিপোলী শহরের গ্রন্থাগার ক্রীশ্চান ধমণম্ধর। 

পুড়িয়ে দিয়েছিল । (সৈনাদলের অনগামী এক ক্রীম্চান ধমযাজকের, গ্রন্থাগারে রাখা 

সব বইই কোরাণের অনংলিপি এই ধারণার জন্যই এট বোধহয় সম্ভব হয়েছিল । 
সমরখন্দ-, বৃখারা, বল্খ, খওয়ারজিম: ও হারাতের গ্রন্থাগার মঙ্গোলদের 

হাতে ধ্বংস হয়েছিল । বুখারায় কোরাণের অনৃলিপির পাতা ছিড়ে ঘোড়ার আস্তাবলে 

বিছানো হয়েছিল। নিশাপ:রের গ্রন্থাগার ঘহজ-জ তুকাদের দ্বারা ১১৫৩ খঙ্টাব্দে 

ধবংস হয়। শাহজাদ। হোসায়েন ১১৫৫ খঙ্টাব্দে গজনীর গ্রন্থাগার পড়িয়ে দেন। 

১০৫৫ সঞ্তন তুপ্রিলবেগের সৈনাদল খুব সম্ভবতঃ বাগদাদের সাবংর বিন: আর-্দাশিরের 

গ্রদ্থাগার পড়িয়ে ফেলে । অন্যমতে এই গ্রন্থাগার ১০৫৯ খংঙ্টাব্দের আগুনে পুড়ে 

যান । ১২৫৮ থঙ্টাব্দে ছলাগ খানের ববরবাহিনী বাগদাদ আক্রমণ করে ধ্বংস করে। 

তব মনে হয় যে নিজামিয়াহ গ্রন্থাগার মুসতানসিরিয়াহ মাদ্রাসার গ্রন্থাগার 

কোনকমে রক্ষা পায় ॥। অনাদিকে মনে হয় যে কেধলমাত্র সম্পুণভাবে ধ্বংস হবার 

পর এই গ্রন্থাগার দুটিকে আবার পনগণ্ঠন করা হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত যে 

১২৪৮ খুত্টাব্দে বাগদাদের অসংখ্য অমূল্য বই পোড়ান হয় অথব! টাই গ্রিসের জলে 

নিক্ষিপ্ত হয়। 

খোগেশচজ্দ্র বাগল 

 মুক্রণ শিল্পেত্র ইতিকথা 

আমরা বই পড়ি, খবরের কাগজ পড়ি। কিন্তু কাগজ কোথা হইতে আসিল 

ছাপার কাজই বা কখন কিরপে আরম্ভ হইল সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন 
প্রশ্নই জাগে না। ইহার একটি কারণ এই যে, নিতাকার বাবহারের ফলে এবং 

সহজলভা হওয়ায় নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই উহা আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। 

তবে এ দুইটির, বিশেষ করিয়া মন্দ্রণ শিজ্পের চমকপ্রদ ইতিহাস আছে। আধুনিক 

সভাতার উন্মেষের মূলে রহিয়াছে কাগজের ব্যাবহার এবং কাগজের উপরে ছাপার 

হরফে লেখা । এই দুইটিই প্রধান। আরও দুইটি জিনিসের কথা এ প্রসত্গে উল্লেখ 

কর! যায় । যেমন, গোলাবারুদ এবং কম্পাস বা দিগনির্ণয় যচ্ত্র । বলিতে কি, কাগজ, 

ছাপার কাজ বা ম:দুখ শিজ্প, গোলাবারুদ এবং কম্পাস এই চারিটি বস্তুরই উদ্ভাবনের 

গোরব চীন দেশের । এখানে মুদ্রণ শিজ্পের কথাই আলোচন৷ করিব । তবে আলো/চুনা 
কালে প্রসঙ্গন্রমে অন্যান্য বিষয়ের কথাও হয়ত কিছু কিছু আসিয়া পড়িবে । 
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কাগজের উপরে ছাপার কাজ আরম্ভ হইবার পবে মিশরে ব্যাবিলনে প্রাণ্ত 

পোড়া ইটের উপরে লেখার ছাপ পাওয়৷ গিয়াছে । চীনে কাঠ ও বাঁশের চটার 
উপরেও লেখার রেওয়াজ ছিল। এরূপ লেখা একস্থলে জড় করিয়া রাখা বা 

স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ অসবিধা । চীনারা সহজে লেখার সামস্ত্রীর 

উপায় খপ্জিতে খজিতে ক্রমশঃ কাগজ আবিচ্কার করে। তাহারা ছেড়া নেকড়া, 
গাছের বাকল, তৃণ, বাঁশ প্রভূতি হইতে কাগজ তৈরীর প্রক্রিয়া বাহির করে এবং 

খীজ্টীর দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়াতেই কাগজ তৈরী করিতে সক্ষম হয়। কথিত 
আছে ১০৫ খঃ ৎসাই লান (11581 [,) কাগজ আবিচ্কার করেন। মাদ্রণ 
শিজ্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই কাগজের আবিত্কার । রেশম চীনের একটি 

নিজম্ব সম্পদ । রেশম বচ্ব্ের উপরে ফুল ফল পশহ পক্ষীর ছাপ দেওয়া হইত। 

কাগজ আবিচকারের কিছু পূর্বে বা প্রায় সমসময়ের রেশম বস্বের ব্যবহার সংরূ হয়। 

ইহার উপরে ছাপ দেওয়ার সত্রে মুদ্রণ শিজ্পের কতকটা গোড়াপত্তন হইতেছিল । 

একথা ক্রমে পরিজ্কার করিয়া বল যাইবে । 

চীনে মুদ্ুণ শিজ্পের মূলে রসদ যোগায় তিনটি ধর্ম । লাও জহ (1,9০9 728৮) 

এবং কনফ.সিয়াস উভয়েই চীনবাসী। তাঁহাদের সমসময়ে খীঃ পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে 

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব আবিভূত হন। জনসাধারণের ধর্মবি*বাস চিরদ্তন ॥ তাঁহাদের 

মধ্যে ধম" প্রচারকজ্গে যুগে যুগে নানাবিধ প্রচেষ্টা চলিতে থাকে । চীনদেশও ইহার 

বাতিক্রম নহে । প্রথমে লাও জ: প্রবতিত তাও ধম ও পরে কনফ.সিয়াস প্রবতিতি 

মতবাদ এবং ভারতবষ্ হইতে আগত বৌদ্ধধর্ম চীনের জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত 

হয়। ধম" প্রচারকগণ মহদ্ুণ শিজ্পকে নিজ নিজ ধমণ্্রচারের একটি প্রধান উপায়দ্বরূপ 

গ্রহণ করেন। ইহার ফলে এই শিজ্পের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্ভবপর হয়। 
বিগত পণ্টাশ বৎসরের মধ্যে চীনের বিভিন্ন অণ্ুলে, বিশেষতঃ মধ্য এশিয়ায় 

ভগ্নস্তপ খননের ছাপা বই-পণৃথি পাওয়া গিয়াছে । এই সকল বিচার আলোচনা 

বার! মুদ্ুণ শিজ্পের একটি ক্রমোন্নতির ধার। সম্বদ্ধে আমাদের স্পত্ট ধারণা জন্মে। 

খীন্টায় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই পাথরে খোদাই করা পাথরের 

উপর ঈষৎ ভিজা কিন্তু শক্ত কাগজ লাগান হইত, উপরে কিঞ্িং ভারি কোন 

জিনিস দরিয়া এই কাগজ ঘষ্ণ করার দরুন খোদিত প্রতীকগলি মাত্র কাগজের উপরে 

দেখা যাইত । তখন ইহার উপরে রঙ বুলাইয়। দিলেই মূল কথাগহলির ছাপ পড়িত। 

এই উপায়ে চীনে কাগজে ছাপার কাধ প্রথম সরু হয়। তাও ধের উপদেশগুলি 

মহখ্যতঃ এইরূপে কাগজে ছাপাইয় প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছিল । ইহার পর চারিশত 

বংনর ধাবৎ মাৎস্যন্যায়ের ফলে চীনে মনদ্রণ শিজ্পের অন্য কোনন্প উন্নতি হওয়া 
সম্ভব হয় নাই, এঁতিহাসিকগণ এইব্প বলিয়৷ থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে খাণ্টার 
সগ্তম শতাধ্দী হইতেই চীনে মবদ্রধ শিজ্পের উন্নতির স:৪না। এই কথাই এখন 
ধলিব। 
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টাং রাজবংশের আমলে ( ৬১৮-৯০৬ ) চীনের খুবই উদ্নতি হয়। রাজগণ তাও 

মতবাদী হইলেও ধমবিষয়ে উদ্ারনীতি পোষণ করিতেন॥ এ কারণ অন্য 

ধমাবলদ্বীদেরও এখানে বসবাস করিয়া ধম প্রচারে বেগ পাইতে হয় নাই । শিক্ষেপ 

সাহিত্যে দেশ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। পবেই বলিয়াছি ধর্ম প্রচারের 

সুবিধার জন্য বিভিম্ন ধর্মাবলম্বীর৷ মনুদ্রণশিজ্পের আশ্রপ্ন লইতেন। প্রস্তরে খোদিত 

হরপের কথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি । এই সময়ে কাঠের উপরে হরফ খোদাই সক 

হয়। এখানে একটি কথা বলিয়। রাখা দরকার । ইংরেজীতে যেমন ২৬টি, বাংলায় যেমন 

৪৮টি অক্ষর, চীনাভাষায় কিন্তু এরূপ কোন অক্ষরের বালাই নাই। সেখানে এক 

একটি শব্দ আলাদা করিয়া লিখিত হয়। হিসাব করিয়৷ দেখা গিয়াছে প্রায় ৪০,০০০ 

শব্দের, প্রতীক লইয়া চীনা ভাষা এবং এপব প্রতীকই আলাদ। করিনা ছাপায় তুলিতে 

হয়। যখন যে শব্দগুলি দরকার হইত তখন তাহ। প্রস্তরে বা কাঠে খোদাই করিয়া 

তোলা হইত। টাং বংশের রাজত্বকালে প্রস্তর এবং কাঠ উভয়েরই খোদাইকাষ 

চলিতে থাকে । এই হরফ খোদ।ইয়ের (সবিধার জন্য আমরা 'হরপ? বলিতেছি ) 

কিন্তু পার্থক্য ছিল। পাথরে-কাট। শব্দগুলি খাদে থাকিত; কঠে খোদাই কর! 

শব্দগুলি উপরে ভাসিয়৷ উঠিত। ছাপার প্রণালী কিন্তু একই প্রকার-_-উপরে ঈষং 

ভিজা কাগজ লাগাইয়া ঘষণ করা হইত । ইহার পর যখোপযহজ রঙ দিলেই 

হরফগুলি পড়া যাইত । প্রমাণ মত পাথর বা কান্ঠখণ্ডের উপরে হরপ খোদাই 

করিয়া তাহা হইতে ছাপ লইবার ব্যবস্থা ছিল । ক্রমে অপেক্ষাকৃত হাজ্ক। বলিয়া 

কাঠের হরপেরই বেশি কদর হহতে থাকে । ইহা৷ ক্রমশঃ অত্যধিক প্রচলিত হইবার 
আরও কারণ ছিল। হরপ খোদাইয়ে কোথায়ও ভুলে গেলে তাহা যন্ত্র সাহায্যে 

কাটিয়া সংশোধন করা যাইত, আবার কোন অংশ ভাত্গিয়া গেলে তাহা তৈরী করিয়। 

পুনরায় যুক্ত করা হইত। খোদাই করা পাথরে এমনটি করা সম্ভবপর 

ছিল না। 

হিউয়েন সাং আই চাউ প্রমথ চীনা বৌদ্ধভিক্ষুগণ দীঘকাল ধরিয়া ভারত 

পরিক্রমান্তে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন । তাঁহারা সঙ্গে করিয়া আনেন বিস্তর বৌদ্ধধন্ম 

সংক্রান্ত সংস্কৃত ও পালি পুথি । অন্মানা পণ্ডিতদের সহযোগে চীনাভাষায় 

অনবাদ করিয়া তাঁহার! এইসকল প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। আগেকার দিনে 

সুদক্ষ লিপিকারেরা বই প*ুথি নকল করিত এবং এক একখানি বই বহুমূল্য 

বিক্রয় হইত । বার বার নকল হওয়ার দরুন বইয়ে লিপি-প্রমাদও ঢের থাকিয়া যাইত। 

ছাপার হরপে প্রকাশিত হইলে বইয়ে এ ধরণের লিপি-প্রমাদ হইতে পারে না। বৌদ্ধ 

পণ্ডিতের। এই হেতু প্রচলিত মুদ্রণ রীতি অবলদ্ধন করিয়া এসকল ছাপার হরপে 

বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এক-একখানি কাঠের উপরে হরপগহলি খোদাই বলিয়। 

বকও বল। হইয়। থাকে । বেশ লদ্ব1 ও চওড়া কাঠের উপর এক্সপ হরপ খোদাই এক 
একটি ব্লক হইতে এক এক পাতা করিয়া ছাপা হইত ॥ পাঁচশত পাতার বই ছাপ্িতে 
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পাঁচশতটি বকের প্রয়োজন হয় । এইকপে ছাপা প্রথম বোদ্ধগ্রন্থ 'হীরকসংতর” | 

৮৬৮ থাীঃ এ খানির মংদ্ুণকার্য সমাপ্ত হয়। এখানে গ্রশ্থ বলিয়। উল্লেখ করা হইল বটে 

কিন্তু আদতে পাতার পর পাতা ছাপা হইয়৷ আঠার সাহায্যে লাগান হইত এবং 

আমাদের দেশে ঠিকুজি কুত্ঠীর মত গোল করিয়া পাকাইয়। রাখা হইত । 

এই মময়ে চীন হইতে বৌদ্ধধম" জাপানেও নিজ আসন করিয়া লইল। জাপানে 
চীন। প্রভাব সস্পন্ট । সাহিত্যে শিজ্পে চীনা অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়। চলিবার 

জন্য জাপানীর! ব্যগ্র ছিল। চীনের মত জাপানেও বৌদ্ধধম” প্রচারের সঞ্চে সঙ্গে 

মুদ্রণ শিজ্পের উন্নতি সংচিত হয়। জাপানসম্র'জ্তী শোটোকু বৌদ্ধধম€ গ্রহণ করিয়া 

অভ্টম শতাব্দীয় ষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের চীনদেশ হইতে লইয়৷ যান 

এবং তাঁহাদের দ্বার ধর্ম প্রচারকঞ্পে বই পন্থথি লিখাইয়া ও অনুবাদ করাইয়া 

ছাপিবার ব্যস্থা করেন। মদ্দ্রণরীতি ছিল চীনে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারী । শোটোকু 

দীর্ঘজীবন লাভের আশায় দশ লক্ষ ক্ষঃ্র ক্ষ প্যাগরোডার মধ্য কাগজে মহদ্রিত 

বুদ্ধমতি ও নিচে মন্ত্র স্থাপন করিয়া বিতরণ করেন। এই মন্ত্র ছিল মূল সংস্কৃত 

ভাষায় কিন্তু চীনা হরপে। বল! বান্ল্য এ সমহদয়ই জাপানে মুদ্রিত হয়। চীনের 

সীম ছাড়াইয়। বহিজগতে মুদ্রণ শিজ্ষেপের আবিভণব যতদ্র জান। বায় এই প্রথম। 

এখানে আর একটি কথাও বলিয়া রাখি--চীনা পর্যটক আই চাউ ভারতবষেও বুদ্ধ- 

মতির ছাপ লইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা কাগজে কি কাপড়ে তাহা জানা 

যায় নাই। তবে ছাপার কোন না কোন ব্যবস্থাও যে ভারতবযে সপ্তম শতাব্দীতে 

বত'মান ছিল চাউ-র উক্তি হইতে তাহ] বুঝা যায়। 

নবম শতাব্দীর শেষ হইতে কিছুকাল যাবং চীনে আবার অরাজকতা ঘটে । 
কিম্তু ইহার মধ্যেও মুদ্রণ শিজ্পের উন্নতি ব্যহত হয় নাই। ফেং টাউ নামক 

এক ধুরম্ধর ব্যজির আবিভগব হয় এই সময়ে (৮৮২-৯১৫৪)। তিনি চারটি কি 

পাঁচটি রাজবংশের দশজন সম্রাটের প্রধানমণ্ত্রীরূপে কার্য করেন। আশ্চর্যের কথ। 

তিনি প্রত্যেকেরই বিশবাসভাজন হইয়াছিলেন । তাঁহার সময়ে চীনের প্রাচীন সাহিত্য 

-কনফ:সীয় ক্লাসিকসং ছাপান হয় (৯৩২--৯৫৩)। তাঁহাকে চীনারা মংদ্রণ শিজ্গের 

জনক বলিয্লা আথাত করে; কথাটি পুরাপুরি ঠিক না হইলেও এই শিজ্পে যথেষ্ট 

উন্নতি ষে তাঁহার সময়ে হইয়াছিল তাহাতে দ্বিমত নাই। ছাপার কাজে এই সময়ে 

যুগান্তর ঘটিল। 

আমরা এতক্ষণ পাথর ও কাঠের উপর খোদাই করা হরপ হইতে ছাপ লইবার 

কথ। বলিয়াছি। অপেক্ষাকৃত দ্রুত মহদ্রণকঙ্গে আর একটি পদ্ধতি এই সময়ে 

অবলছ্বিত হয়। প্রথমে সুনিপূণ লিপিকার ছ্বারা পাতল!। এবং স্বচ্ছ কাগজের উপর 

শব্দের প্রতীকগৃলি লেখান হুইত। দই পাতা পরিমাণ কাঠে এক রকম তরল আঠা 
বনপা 

* ক ইংরেজী নাম 01925990 84৮৪- শ্রাচাবিষ্তাবিদ শ্রীযুক্ত বিকলীচরণ দেব আমাকে জানাইয়াছেন, 

“ইহা হইল প্বদ্রচ্ছেদিকা" বা ব্জচ্ছেদক প্রজ্ঞাপা রমিতা হুর" । ছ্বিধার জন্ত 'হীয়কশুত্র' বাধহার বরিক্জাছি। 
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লাগাইয়া তাহার উপরে লেখা কাগজ উপদুড় করিয়া ঠিকমত আঁটিয়া দেওয়া হইত। 

কিছুক্ষণ পরে কাগজ তুলিয়া দিলে হরপগহলির উচ্টট৷ ছাপ (নেগেটিভ ) স্পঙ্ট থাকিয়া 

যাইত। তারপর কোন দক্ষ ছুতার কালির দাগটুকু রাখিয়া বাকি কাঠ কাটিয়। ফেলিত। 
ইহার ফলে হরফগুলি ফুটিপ্লা উঠিত। এইরাপে “নেগেটিভ? হরপ হইতে মংদ্রণের 
সুচনা । ফেও টাউয়ের পঞ্ঠপোষকতায় ভাষাসহ চীনের কন:ফ:সীয় সাহিত্য এবং 

অপরাপর বিষয়ের পুস্তকও এই সময়ে মহদ্রিত হইতে থাকে। 
নৃতন ধরণের মূদ্রণের ফলে অধিক সংখ্যক বই-প'হথি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে 

ছাপান সম্ভব হয়। বৌদ্ধ মঠ ও বিহারে পূর্কেকোর মুদ্রণ নীতি অবলদ্বিত হইত 

বটে কিন্তু উক্ত কারণে নতন পদ্ধতি সেখানেও অনুনত হইতে সংকর হয়। 

মুদ্রণের একটি বিষয় সম্বন্ধে কিন্তু এখনও বলা হয় নাই । কাগজ এবং খোদাই হরপ 

হইলেই তো চলিবে না, তদহপযোগী কালিও তো দরকার ॥ চীনে ছাপার উপযংক্ত 

কালি তৈরীরও বিশেষ পদ্ধতি ছিল ॥। আজকাল চাইনীজ ই্ক বাচীনা কালি 

শিচ্পীদের খুবই কাজে লাগে । সে যুগে ছাপাবু ব্যবহৃত কালিকে কখন কখন 

“ইন্ডিয়া ইক বল! হইয়াছে । ইহার তাপ“ এখন অনুধাবন করা কঠিন। চীনে 
বাবহত কালি আমাদের দেশের আগেকার কষ কালির মতই অনেকট! ছিল। ল্যাম্পের 

কালি একরকম তৈলাক্ত অ'ঠা জাতীয় দ্রব্যের সত্যে মিশাইয়া মহ্দ্রণের উপযোগী কালি 

তৈরী করা হইত। কাগজের উপরে এই কালিতে ছাপান লেখা কয়েক শতাব্দীর 

বাবধানেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় । দেখা গিয়াছে জলসিক্ত হইয়াও ইহার 
উজ্জ্বলতা হু।স পায় নাই। 

পূুবেোক্ত টাং রাজবংশের আমলে চীনের বিবিধ উন্নতির সচনা। তাহার মধ্যে 

মুদ্রণ শিপ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ সম্বন্ধে 

পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতে থাকে । সংবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্র হীরকসবত্রও ছাপা হয় এই 

সময়ে । কিন্তু ইহার পর অধণশতাব্দী চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে অরাজকতা দেখা দেয় 

বটে কিন্তু তাহার মধ্যেও রাজনীতিবিশারদ ফেও টাউয়ের প্রযত্ধে মুদ্রণ শিবেপর 

যথেষ্ট উদ্নতি হয়। পণ্ডিতগণের দ্বারা কনফ:সীয়শাস্ত্র গ্রদ্থাদি ভাষ্য সমেত 

মুদ্রিত করাইতে সর্বসাকুল্যে ২১ বৎসর সময় লাগে । এসব কথা একট; প্বে 

বিদ্তৃতভাবে বলিয়াছি। তথাপি এখানে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন এই জন্য যে, পরবতী 
সঙ রাজবংশের সময়ে (৯৬০-১২৩৪? ) মদদ্রণ শিজ্পকে ভিত্তি করিয়। বিভিন্ন বিভাগে 

চীনের কায'কলাপ একটি সংজ্ঠু পরিণতি লাভ করে । দীর্ঘ তিনশত বৎসরের মধ্যে 

প্রথমাধে- পুঙ রাজগণ নিধিবাদে চীনে রাজত্ব করেন। এই সময়ে শিল্পে, সাহিতো 

ব্যবসাবাণিজ্যে চীনাদের খুবই উম্নতি হইতে থাকে । বাহিরের দেশসমূহের সঙ্গে 

চীনের সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ঘটে। এতদ্দিন মৃখাতঃ বিভিদ্ন ধমণশ্ররীদের শাগৰ 

গ্রন্থার্দি কাঠের ও পাথরের বকে মহদ্রিত হইত। এই সময়ে শাসর গ্রণ্থাদি ব্যতিরেকে 

মান:ষের ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী বিবিধ বিদ্যা সম্পকিত পস্তকাদি লিখিত 
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ও প্রকাশিত হয়। বিভিদ্ন রাজবংশের ইঠিহাস, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনীগ্রন্থ, 

এনসাইক্লোপিডিয়া নামক বিরাট কোধগ্রন্থ, অভিধান, পঞ্জিক।, গঙ্পের বই, কাবা, 

নাটক, চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদা। ও কৃষিতত্তৰ বিষয়ক গ্রন্থাদি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত 

হইতে আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ সরকারী অথণন:কূল্যেই এ সমদয়ের বেশির ভাগ 
ম.দ্রণের ব্যব্থ। হইয়াছিল । 

চীনের প্রাচীন কনফ;সীয় সাহিতা এবং বৌদগ্ধশাস্ত্র গ্রম্থাদি মহদ্রণের বিশেষভাবে 

আয়োজন হয় এই দুই শতাব্দীতে । প্রথমোক্ত সাহিত্য ভাষা সমেত ১৮৭ খণ্ডের 

পর পর ছাপা হয়। বোদ্ধ গ্রন্থাদি মহদ্রণেরও স্পঙ্ট উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । 

প্রসিদ্ধ বোদ্ধ গ্রন্থ ত্রিপিটক চীন ভাষায় অনুধাদের পর কাঠের বরকে ছাপা হইল। 

কিছু কিছু নূতন রচনাও ইহার সথ্গে যুক্ত করা হয়। একখানি ৫০৪৮ খণ্ডে বিভজ। 

ইহার পচ্ঠ। সংখ্য। ১,৩০,০০০ | এই বিরাট গ্রন্থ যে পরে কয়েকবার মহদ্রিত হইয়াছিল 

তাহার প্রমাণ আছে । এই গ্রন্থের একখানা কোরিয়ায় শীত হয়। কোরিয়-রাজের 
আদেশে সংশোধনাশ্তে এই গ্রন্থ সেখানেও মুদ্রিত হইয়াছিল । «বিদ্যামাত্র সিঙ্ধি” 

এবং অনুরূপ আরও বিস্তর ধস চীনে ছাপ! হইয়া! বৌদ্ধধর্মাবলমদ্বীদের মধ্যে 

প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাপর বহু বিষয়ে মুদ্রণ শিজ্পের আশ্রয় লওয়া হয়। 

রেশমের বস্বে ছাপ দেওয়ার কথা পহবে* উল্লেখ করা হইয়াছে । কাঠের উপরে বিভিম্ন 

পণ পক্ষী তরুলতা ফুল এবং ফলের ছবি হইতে 'নেগেটিভ? ব্লক করাইয়া রেশমী 
বস্তে ছাপ দেওয়া হইত।॥ বাজারে এই ছাপান কাপড়ের খুবই কদর ছিল। এমনকি 

স্থলপথে এইরূপ শাড়ী ইউরোপেও বণিকেরা লইয়া যাইত। ইউরোপের বিভিন্ন 

দেশে ক্রমে এই শিকপটি বেশ আড্ডা গাড়িয়া বসে। মব্দ্রণ শিঙ্পের অগ্রগতির পথে 

রেশমবস্ত্রের ছাপের মত তাস মূদ্রুণরও একটি বিশেষ দান রহিয়াছে । চীন হইতে 
তাস মুদ্রণ রীতি ইউরোপে এঁ সময় বিস্তারলাভ করে। 

কাগজের মধ্দ্রার প্রচলনও হয় এই যুগে। দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরের 
দেশসমূহের সঙ্গে কাজকারবার চালাইবার পক্ষে কাগজের মব্দ্র!র প্রয়োজনীয়তা তখন 

বিশেষভাবে অন্বভূত হয় । পুরু কাগজের উপরে মুলামানসহ কাগজের মবদ্র! ছাপা 
হইত। ইহা বাজারে ছাড়িবার পৃবে" রাজার পক্ষে ভারপ্রাগ্ত কমণচারী সিলমোহরসহ 

স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। এইরূপ ছাপা কাগজের মংদ্রা দেশ-বিদেশে এখান হইতে 

ছড়াইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দী পযন্ত চীনে কাগজের মুদ্রার প্রচলন ছিল। 
এই যুগে মুদ্রণ শিহ্েপের পক্ষে এক যুগান্তকারী ব্যাপারের সংব্রপাত হইল আলাদ। 
আলাদ] হরপ উদ্ভাবন দ্বারা ॥ ইহা মুূদ্রণকাষে তখনই সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয় 
নাই বটে তবে ইহার সম্ভাবনা যে কত সংদংরপ্রসারী তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই । 
এ বিষয়টি একট; পরে বলিতেছি। সঙ রাজবংশের অভ্যুদয়কালে যে সব বিভাগে 

উদ্নতি দেখ ধাইতেছিল তাহ! কতকটা ব্যাহত হয় মঞ্চোলিয়। হইতে আগত মোঙ্গালদের 

চীন অভিযানে । 
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মোগগলরা অমিত শোঁধবীষের অধিকারী হইলেও সভ্যতা সংস্কৃতিতে তেমন 

উদ্নত ছিল না। তাহারা যখনই ষে দেশ জয় করিয়৷ প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে তখনই 

সেই দেশের সভ্যত। সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়। দেশবাসীর সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছে । 

এ কারণে চীনে আধিপত্য বিস্তার করিলেও তাহাদের ঈ্বারা আভ্যন্তরিক শিপ সাহিত্য 

ব্যবসার বাণিজ্য শাসনপদ্ধতি প্রভৃতি শধ্য অক্ষৃণ্ণই ছিল না ইহার সংস্কার ও 
উদ্নতির পথও সুগম হইয়াছিল । মধা এশিয়া ইরাণ তুকিস্থান আরব হইতে 

ইউরোপের পোল্যাণ্ড পযন্ত মোগ্গলদের আধিপত্য ও প্রভূত্ব বিস্তারলাভ কৰে 

ব্রয়োদশ ও চতুদ“শ শতাব্দীতে । চীনে উদ্ভাবিত গোলাবারুদ বিভিন্ন দেশ বিজয়ে 

মোগ্গলদের বিশেষ সহায় হয়। মধ্য এশিয়ার চীনা তুর্কিস্থানের (বত'মান সিংকিয়ান ) 

ভিতর দিয় দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলির সঞ্গে মোগ্গলদের মারফত 

চীনের বাবসায়-বাণিজ্য আদানপ্রদান বিশেষভাবে আরম্ভ হয় ॥ চীনের নিজস্ব কাগজ 

তৈরী প্রথা কিরূপে আরব হইয়া স্পেনে প্রবতিত হয় এবং এই শিজ্পটি সেখান হইতে 

ইউরোপে ছড়াইয়! পড়ে সেএক বিচিত্র কাহিনী । এখানে মবদ্রণ শিজ্পের সম্বম্ধই 
আমাদের বিবেচ্য । এ পরণ্ত মধ্য এশিয়ার ভগ্রাবশেষ খননের ফলে ষে সব গ্রন্থ 

বাগ্রন্থাবশেষ আবিত্কৃত হইয়াছে তাহার মধে। দেখা যায় ছণ্ট ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক 

রহিয়াছে চীনা, সংস্কৃত, তিব্বতী, টাঙগ:ট, উইগার এবং মঞ্চগোল। কাজেই দেখা যায় 

কাঠের ব্লকদ্বারা ছাপার প্রণালী এই ছণট ভাষারই অনুসত হইয়াছিল। এখান হইতে 

কাঠের রকের ছাপা সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের সমঃণক জ্ঞান জন্মে। সেখানে মধ্দ্রণ 

শিল্পের গোড়ায়ও ছিল এই কাঠের বুকে ছাপার রীতি । তিব্ধতী ([.21)/58) হরণে 

ছাপা সংস্কৃত হীরকসূত্র বইখানির দশটি পাতা পাওয়া গিয়াছে । প্রত্যেকটি পাতা 

দুই ফুট লম্বা এবং ছয় ইন্সি চওড়া । কয়েকখানি ছাপ। বৌদ্ধ গ্রন্থ রহিয়াছে 

তুকি ভাষায় । ইহার হরপ কিন্তু সিরিয়া হইতে আগত । এ সকল বইয়ে সংস্কৃত 

টীকা এবং চীনা প্ঠাসংখা! সংযোজিত । এ পযন্ত যে সব পহদ্তক বা অবশেষ 

পাওয়। গিয়াছে ত'হার কোন কোনটিতে দেখা যায় লম্বা ব্লকে আলাদা আলাদা 

কাগজে এক পজ্ঠায় ছাপা হয় এবং তাহা এব্রুপভাবে ভাজ কর৷ হয় যাহাতে ছাপা 

পুষ্ঠঞা উপরে এবং সাদা প্ঠা ভিতরের দিকে থাকে । প্রতিটি বইয়ের সবশেষ 

পৃজ্ঠার ভিতর দিকে মুদ্রকের নাম মদুদ্রণের তারিখ সহ ছাপা হইত। ঠিক যেন 

আজকালকার ছাপার ধরন। 

মধ্য এশিয়ায় যেমন টারফান, ইরাণে তেমনি তান্রিজ শহর মোঙ্গলদের একটি 

প্রধান শাসন কেন্দ্র্রপে বিভিন্ন জাতির মিলনক্ষেত্র হইয়। দাঁড়ায় । এখানেও চীনা 

কারিগরগণ ব্লক তৈরীর কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল। মোগ্গল সম্রাটের পক্ষে মহদ্রিত 

সিলমোহর বিভিন্ন দেশে রাজদরবারে প্রেরিত হয় ॥  সম্পাটের আদেশে এবং ভারপ্রা্ত 

কম'চারীর «স্বাক্ষরে কাগজের মূদ্রা প্রয়োদশ শতকের শেষে এখান হইতে ছাপা হইয়া 

বিভিন্ন স্থলে প্রচারিত হয় ॥ মোঙ্গল রাজবংশের এবং পৃথিবীর ইতিহাস লেখক 
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রশিদউদ্দীন এই সময়ে চীনের কথ প্রসঙ্গে মুদ্রণ শিজেপের বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। 

টারফান এবং তাব্িজ হইতে কাঠের বকে ছাপার রীতি ইউরোপে প্রবতিত হয় বলিয়। 

অনেকের বিশ্বাস । ইসলাম জগতে মুদ্রণ শিল্প নিষিদ্ধ হইলেও মোঙ্গল শাসকব্গ 

প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে মদ্ুণরীতির আনুকল্য করিতে কখন ও পশ্চাংৎপদ হন নাই। 

দেখা যাইতেছে চীন ভাষার মত আরবী, তুর্কি প্রভৃতি ভাষায়ও পুস্তকাদি এঁ সময়ে 

চীন! মুদ্ুণরীতিতে ছাপা হইতেছিল। ইসলামীয় বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া মিশবেও 

মংদ্রণরীতি প্রবতিত হয়। মিশরে কাগজ শিজ্পের আবিভণব ও পরিণতির কথা 

অনেকেই অবগত আছেন । সেখানে কাগজের ব্যবহার খুবই চালু ছিল। দোকানী, 

পশারী জিনিসপত্র কাগজে মহড়িয়া ক্রেতাদের নিকট বিক্রপ্ন করিত, পস্তকাদিতে 

এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় ॥ চীনা মুদ্রণ পদ্ধতিতে কাঠের ব্লকে সেখানে মহদ্রিত বন 

বই প”থি ভগ্রপ্তৃপ খননের ফলে পাওয়। গিয়াছে । এই সকল বইয়ের মধ্যে কাঠের 

ব্লকে ছাপা কোরাণের কতকগুলি সরাও দ-্ট হয়। প্রাপ্ত বইগহলির প্রায় সবই 
ধম" বিষরক। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহাতে এই সকল সহজে এবং সংলভে প্রচারিত 

হইতে পারে সেই জন্যই চীনা মবদ্রণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় । মোগ্গল যুগে 
দেশ-বিদেশে চীনের মুদ্রণ পদ্ধতি, কোথাও কোথাও ধমণনেতাদের নিষেধ সন্তেবও, 

যে ব্যশ্তিলাভ করে এ সম্পকে" এখন আর বিশেষ মতদ্বৈধ নাই । 

এখন, চীনে সঙ রাজবংশের প্রথম দিকে আরব্ধ এবং মোগ্গল আমলে পরিপহ্ঙ্ট 

ন:তন টাইপ বা হরপ গঠন পদ্ধতির কথা বলিব । এতকাল কাঠের বকে ছাপার রীতি 

চীনের বিভিদ্ন অঞ্চলে অনুস:ত হইতেছিল। ইহারই মধ্যে চীনারা কি রূপে সহজে বই- 
পণথি ছাপা চলিতে পারে তাহার উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপত হয় ॥ কাঠের ব্লক আকারে 

বড়। স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুরুহ, আবার দীঘ“কাল সংরক্ষণও অসম্ভব । এইসব 

কারণেই মনে হয় আলাদা আলাদা টাইপ বা হরপ নির্মাণের কথা কোন কোন চীনবাসীর 

মনে প্রথম উদিত হইয়া থাকিবে । আরও একটি কারণ অনুমিত হয়--কাঠের ব্লকে ছাপা 

বই-প*্থির সংখ্যা পরিমিত । সাধারণের মধ্যে বেশি সংখ্যায় প্রচার করিতে হইলে 

সহজে এবং সলভে মংদ্রণের ব্যবস্থা করার কথাও তাহাদের মনে হয়ত জাগিয়াছিল। 

এখন মংদ্ুণ শিঈ্গগের কিভাবে যুগান্তর আমিল তাহার বিষয় বলা যাক। 

সঙ রাজবংশের প্রথম দিকে একজন রাজ। ছিলেন চিংলি (১০৪১--৪৮ )। তাহার সময় 

পি সেও নামে একজন সাধারণ চীনা আলাদা আলাদা টাইপ তেরাঁ করিতে সক্ষম হন। 

এতদিন কাঠের উপর প্রতীকগুলি খোদাই করিয়। তাহ হইতে ছাপার কাষ" চলিত। 

পি সেঙ এই সকল প্রতীকের আলাদ! আলাদা রক বা টাইপ গঠনে প্রবৃন্ত হইলেন। 

এ'টেল মাটির উপরে সংদক্ষ লিপিকারের লেখার ছাপ লইয়া তিনি একটি একটি করিয়া 

হরপ মাটি হইতে কা্টিতেন। পরে এগলি আগুনে পোড়ান হইত। ধাতু প্লেটের 

উপর গালার মত কোন জিনিস ছড়াইয়। দিতেন । আগুনে ঈধৎ সেকিবার পর 

যখন উহা উত্তপ্ত হুইয়। গলিয়৷ যাইত তখন পোড়ান হরপ একে একে পঙ্জিতে 
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সাজাইয় ইহার উপর বসান হইত এবং চারিদিক ঘেরিয়া লোহার ফেম আঁটিয়৷ দেওয়। 

হইত। গ্ঞেটটি ঠাণ্ডা হইলে শব্দগৃলি ঠিক ঠিক জায়গায় লাগিয়া যাইত । হরপ 

যাহাতে উ“চু-নিচ না হয় সেজন্য প্রথমেই প্রতোকটি সমান দীঘ* করিয়। কাটিবার 
বাবস্থ। ছিল। এইরূপে শ্লেটে সাজাইবার পর হরপগহলির উপর কালি দেওয়া হয়, 

পরে কাগজ বসাইয়া উপর হইতে নিচে কোন ভারি দুব্যের সাহায্যে টানিয়া লওয়। 

হইত। যাহাতে ছাপার কায দ্রুত চলে সে হেত প্রথমটি ছাপার সময় ছ্বিতীয়টি, 

অনংরূপভাবে সার্জান হইত । প্রথম ফমণ বাপাতা যথোপযহক্ত সংখাক ছাপা শেষ 

হইলেই কালবিলম্ব না করিয়। গ্বিতীগ্ন ফমণ ছাপা আরম্ভ হইত । যে হরপগুলির 

ব্যবহার বেশি তাহ? অধিক সংখ্যায় তৈরী করা থাকিত। অকজ্প বাবহৃত হরপ 

আবশারুমত তখন তখন তেরী করাইয়৷ পোড়াইয়া লওয়া হইত । 

সেন কু'য়ানামক একজন সমসাময়িক লেখক ( ১০৩০-১০৯৪ ) তাঁহার একখানি 

গ্রদ্থে পি সেঙএর কাঠের বকের পরিবতে এই আলাদা অ'লাদ। পোড়!ন মাটির টাইপে 

ছাপার কথার সংস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এই পু্তক হইতে কমংপাস- বা দিগংনিণ'য় 

যন্ত্র সম্পকে” আমরা প্রথম পরিতকার উল্লেখ পাই। 

প্রথমে পোড়ামাটির টাইপ এবং অব্যবহিত পরে টিনের হরপের উল্লেখ পরবতী 

কেন কোন গ্রন্থে পাওয়। গিয়াছে । পোড়ামাটির টাইপ ভঙ্গুর । দীঘ“কাল স্থায়ী 

হইতে পারে না। ইহার উপরে কালি দিয়া ছাপিবার সময় কালি প্রথম প্রথম কাগজ 
ধরিলেও পরে ইহা অগ্পঙ্ট হইয়া যায় ॥। টিনের টাইপের বেলায়ও এই অনহবিধা। 

এই জনাই বোধ হয় পোড়ামাটি ও টিনের টাইপ তেমন চাল: হইতে পারে নাই । 

মোগগল শাসনাধীনে চীনের আর একজন লেখক ১৩১৩ খস্টাব্দে মুদুণ শিজ্পের 

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন। কাণের রক, পোড়ামাটি ও টিনের পৃথক পৃথক 

টাইপের কথা প্রথমে বলিয়া তিনি আলাদ1 আলাদ। কাঠের টাইপ তৈরীর কথা নিজ 

অভিজ্ঞতা হইতে লিখিয়! গিয়াছেন। সরকারী দলিলপত্র মুদ্রণকঙ্গে তিনি প্রচলিত 

ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া কাঠের দ্বারা আলাদা আলাদ। টাইপ তৈরী করাইবার 

নিশিত্ত উদ্যোগী হন এবং এই উদ্দেশ্যে কারিগর নিযুক্ত করেন। 

পি সেঙের আলাদা খরা টাইপ তৈরীর দীর্ঘকাল পরে চীনে কাঠের খরা 

টাইপ প্রস্তুত কাষ* আরম্ভ হয়। তবে ইহার ব্যবহার ঠিক কোন: সময় হইতে সংরু 

হয় তাহার সঠিক বিবরণ এখন পাওয়া কঠিন। সোয্লান চাউ জেলার অন্যতম 

ম্যাজিস্ট্রেটে ওয়াং চেন ১৩১৩ খীঃ কৃষিতত্তবৰ বিষয়ক একখানি পুস্তক লেখেন। 

এই বইয়ের শেষে চীনে প্রচলিত মদদ্রণ প্রণালীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তিনি প্রদান 

করিয়াছেন। তাঁহার গ্রম্থে বিস্তর টাইপ দরকার হয় । কাঠের রক হইতে ছাপা 

সম্ভব হইবে না ভাবিয়া তিনি একটি টাইপ প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করেন এবং দক্ষ 

কারিগর দ্বারা উহা কাধে পরিণত করাইতে সক্ষম হন। তিনি এই মরে লেখেন 

যে, কাঠ হইতে খুচরা টাইপ সমান উপ্চয় করিয়া প্রথমে কাটান। ইহার পর এই 
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টাইপগৃলি কাঠের উপর দংঢ়ভাবে বসাইবার নিমিত্ত প্রতোকটির পরিমিত খাঁজ কাটান। 

এ খাঁজে টাইপ বা হরপগ:লি প্রয়োজন মত পর পর পওক্তিতে সাজাইয়া এগ্পেস' বা 

পরিমিত ফাঁক দিবার জন্য সমান উচু বাঁশের পাতলা চট৷ দুই পঙক্তির মাঝখানে 

বসাইবার জন্য প্রয়োজন হইত । হরপগহলি যাহাতে নড়িয়! না যায় সে নিমিত্ত 

কম্পোজিটর হরপের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের গোজা লাগাইয়া দিতেন। এইরূপে কাঠের 

কেসে সাজাইয়া তাহার উপরে কালি ঢালা হইত। পরে কাগজ বসাইয়৷ উপর হইতে 
টানা হইত । 

দ্রুত কছেপাজ করার পক্ষেও একটি নতন উপায় অবলম্বিত হইজ। একথানি 

কাঙ্ঠখণ্ডের উপরে একদিকে কেস রাখিয়া! কম্পোজিটর টাইপগলি সাজাইতেন। 

কাণ্ঠখণ্ডে নিবদ্ধ আর একটি টেবিলের উপর লেবেল মারিয়া টাইপগলি শব্দ মাফিক 

সাজাইয়। গহ্ছাইয়া রাখা হইত । যখনই যে শব্দ লাগিত তখনই টেবিলটি ঘ:রাইয়। 

উহা! তুলিয়! লইয়া অপর টেবিলের উপরিদ্থিত কেসে বসান হইত। এইরপে 
তাড়াতাড়ি অনেক ফন (ব। পাতা) কম্পোজ করা সম্ভব হয়। ওয়াং চেন নিজ 

পুস্তক ছাপিবার পৃবে সরকারী দলিলপত্র এই প্রথায় ম.দ্ুণ করাইতে আরম্ভ 

করেন। তিনি লিখিয়াছেন এই জন্য ৬০,০০০ ষাট হাজার প্রতীক বা হরপ 

তাহাকে প্রস্তুত করাইয়া লইতে হইয়াছিল । দুই বংসর পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত 

হইলে তিনি এগুলি সমহদয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। 

আলাদা খুচরা কাঠের টাইপ প্রস্তুত প্রণালী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনের 

পশ্চিম প্রান্তিক গ্রদেশেও যে অনুসত হয় তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। 

একজন পর্যটক লিখিয়াছেন যে, চীনা তুক্কিস্থানে উইগার ভাষার অক্ষরগহলিও এইবূপে 
পৃথক পৃথক টাইপে প্রস্তুত করিয়া বই ছাপান তিনি লক্ষ করিয়াছেন। ইহা হইতে 
এরূপ ধারণা করু। অযৌজিক নয় যে অন্যান্য ভাষার বই ছাপিতেও উহাদের অক্ষর 

মাফিক কাঠের খুচরা টাইপ কাটাইবার রীতি তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল । এই যৃগে 

কোরিয়ায় যে খুচরা ধাতুর টাইপ প্রস্তুত সরু হয় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বল। 
দরকার । 

মোগগল আমলে কোরিয়ায়ও শিষ্প এবং সাহিত্যের খুবই উদ্নতি হয়। শাসক 
জাতির উদারনীতির ফলে বৌদ্ধধম সেখানে বিশেষ বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃত 
ও তিত্বতী পুস্তক হাজারে হাজারে এখানকার বোদ্ধমঠ ও বিহারসমূহে সংগৃহীত ও 
সংরক্ষিত হইতে থাকে । কোরিয়ার সংস্কৃত ধ্বনি অনুসারী একটি নূতন অক্ষরমালাও 
এ সময় উদ্ভাবিত হয়। চীনে অনুসৃত কাঠের ব্রক দ্বার। ছাপার প্রণালী 
কোরিয়াবাসীদের পূঝেই জানা ছিল। এই কারণে তাহারা বিস্তর গ্রদ্থ ছাপাইতে 
সমথ হয়। তাহাদের উদ্নতির সময়ে চতুদশ শতকের শেষে এবং পঞ্চদশ শতকের 
প্রারজ্ডে ব্রো সীগ। ও অনংরূপ ধাতুদ্রবোর দ্বারা খুচরা হরপ নিমণণ কায" চলিতে 

থাকে। ধাতুর টাইপ আবিষ্কার ও ব্যবহারের গৌরব কোরিয়াবা মীদের প্রথম প্রাপ্য। 
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এই ধরণের টাইপ তৈরীর কায়দাও অভিনব। দক্ষ লিপিকারের লেখা দন্টে কাঠের 

উপরে অক্ষর খোদাই করা হইত। সরু ও লম্বা এক পাত্রের মধো বালি বিছাইয়। 

তাহার উপরে এ সব টাইপের দাগ লওয়৷ হইত । ছিদ্র বিশিষ্ট একখানি কাঙ্ঠখণ্ড এ 

অক্ষর-চিহ্িত বালির উপরে আস্তে বসাইয়! গলিত ধাতু এ ছিদ্রের মধ্ো ঢালিয়া দেওয়া 

হইত। ধাতু ঠাণ্ড। হইয়া গেলে কাঠ তুলিয়া লইয়৷ উহার মধ্য হইতে অক্ষরগুলি 

তাঁহার! বাহির করিয়। লইতেন। এইরূপে কোরিয়ায় হরপের 'নেগেটীভ ছাপ লইবার 

ব্যবস্থা হইল। প.্তক ম:দ্রণের সুবিধার জনা এই ধরণের ধাতুর টাইপের ব্যবহার 

দ্রুত বাড়িয়া যায়। মুদ্রিত প.স্তকগ,লির অনেক অংশ এখনও কোরিয়ার ন্যাশনাল 

মিউজিয়ামে দষ্ট হয়। সরকার পক্ষে বিস্তর টাইপ ঢালাই কারখানা এ সময় 

স্থাপিত হয় এবং বই-প*ুথি প্রকাশেরও ব্যবদ্থা হইতে থাকে ॥। কোরিয়া হইতে চীনে 

এবং চীন হইতে জাপানে ধাতুর খচর। টাইপ প্রস্তুত প্রণালী এবং পুস্তক মবদ্রণে 

তাহার ব্যবহার ক্রমশঃ চাল: হয়। চীনে কিতু এই প্রথালীটি বিস্ভতুতভাবে অবলদ্বিত 

ম.দুণ ধাতব 

জগতে বণমালার 

যৃগগুবতক আবিচ্কারক 

জেোহান গংটেলবাগ 

[ গুটেনবাগের প্রামাণ্য কোনে। আলেখা পাওয়া যায় না। ১৫৮৪ খ.জ্টাব্দে প্যারী 

নগরীতে প্রকাণিত এই ছবিখানি কাঙ্পনিক হইলেও শিঙপীর প্রতিকৃতি হিসাবে সব্বব্রই 

গৃহীত হইয়াছে। ডান হাতে খোদাইয়ের 'বুলি”, বাঁ হাতে খোদাই করা কয়েকটি 

ইংরেজী অক্ষর । ] 
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হইতে দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যণ্ত এ দেশে কাঠের রক হইতেই 

হইতেই ছাপ।র রীতি প্রবাতিত ছিল । 
কোরিয়ায় যখন খচর! ধাতুর টাইপ ব্যবহার হইতে সক হয় তাহার প্রান্ন অধ 

শাতাব্দী পরে জাম্শানীতে গুটেনবাগ* পুস্তক মুদ্রণের নিমিত্ত খুচরা ধাতুর টাইপ 

আবিহ্কার করেন। তবে পূর্ব এশিয়ার নবোদ্ভাবিত মংদ্রণরীতি তাঁহাকে প্রভাবিত 

করে নাই বলি পন্ডিতগণের ধারণা । কারণ মোঙগল সাম্রজ্য তখন ছিম্ন-বিচ্ছিদ্ন, 

তুকি জাতি পূবশ্দক্ষিণ ইউরোপে ও মধ্য এশিয়ায় প্রভৃত্ব বিস্তার করায় ইউরোপ ও 
এশিয়ার স্থলপথ তখন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । যাহা হোক, এ সম্বন্ধে পরবতাঁ অধ্যায়ে 

আরও কিছু বলার অবকাশ থাকিবে ।* 

কপ্রবন্ধ রচনায়-11,010958 51500150901 প্রণীত 7056 10565000106 701010008 

10 01108 (সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫২) হইতে বিশেষ সাহাযা লইয়াছি। 

-্ঞলাখক 

প্রবন্ধটি শ্রীসরস্বতীর ১ম ব্য ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং শ্রীসরহ্বতী প্রেসের 

সৌজন্যে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইল । -_সম্পাদক 
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বঙ্গীগ্ন গ্রন্থাগার পরিষদের গুহনির্মাণ 
তহবিলে আপনাব্র সামর্থ 

অন্যসান্র সাহাঘ্য পাঠান 

স্পস্ট উস হস 



মিলার 

রর 
কলিকাতা 

নব্জ।তক পাঠ।গাঁরে উন্নয়ন পরিকল্পন| গ্রহণ 
গত চার বছৰ ধরে নবজাতক পাঠাগার সি'খি অঞ্চলের বিভিন্ন স্তরের লোকের 

সাংস্কৃতিক কাষক্রমে অংশীদার হবার চেগ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গে নবজাতক মহিল। 

সমিতি, নবজাতক বিদ্যাভবন ও নবজাতক সংস্কৃতি পর্ষদের নাম উল্লেখযোগা । জন- 

সাধারণের উৎসাহ ও অকুণ্ঠ পাহায্যের প্রতিহহতিতে নবজাতক পা্টাগার আগামী পি 

বৎসরের জনা এক উন্নয়ন পরিকন্ুপন। গ্রহণ করেছেন। পরিকঙপনায় স্থির হয়েছে-- 
(১) নবজাতক সংগঠনের জন্য বাড়ী ও জমি সংগ্রহ করা, 

(২) এই বাড়ী সংলগ্ন একটি হলের সংস্থাপন করা যেটা এ অঞ্চলের টাউন হলের 
চাহিদা! মিটাবে, 

(৩) এই পাঠাগারকে এর পাঠাপহ্তক বিভাগসহ একটি প্রথম শ্রেণীর পাঠাগারের 
পযণয়ে উন্নীত করা হবে, 

(8) এ অঞ্চলে এক বলিষ্ঠ নাটয আন্দোলন, সংগীতশিক্ষার ব্যবস্থা, আলোচন। 
চক্র প্রভতির ব্যবস্থা করা, 

(৫) মহিলা সমিতির নেতৃত্বে মহিলা আন্দে'লন গড়ে তুলসার ব্যবস্থা করা। 

(৬) নবজাতক বিদ্যাভবন প্রাইমারী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা, 

(৭) অবিলদ্বে একটি অবৈতনিক বয়স্ক শিক্ষাকে'দ্ু খোলা।, 

(৮) নবজাতক সমবায় সমিতি--অবিলন্বে স্থানীয় অণ্চলে এক ০0030190679 
০০-০9706190৮6এর উদ্বোধন করা, 

(৯) নবজাতক দাতব্য চিকিৎসালয়ে অবিলম্বে একটি ৩৩ 01110 থাপন করা। 

মহাজাতিমদন গ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন 
মহাজাতিসদন পাঠাগার যেটা গতবছর উদ্বোধন করা হয়েছে সেটার নাম পাচ্টে 

পশ্চিমবাংলার পরলোকগত মৃখামম্তীর স্মৃতির জন্য তাঁর নাম অন,সারে বিধানচদ্দ্ 
গ্রন্থাগার রাখা হবে, স্থির করা হয়েছে । প্রতিষ্ঠ। দিবসে অনুষ্ঠিত এক উৎসবে খোড' 
অব ট্রাষ্টির সদস্য শ্রীশঞুকরপ্রসাদ মিত্র এই কথা প্রকাশ করেন। 

রাজলক্ষমী সুর স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন 
ইন্টালী ইনষ্রট,টের ৪৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের অংশ হিসাবে 

রাজলক্ষমী সর স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন কর। হয়। সকালে সাড়ে আটটায় 

ইপ্টালীর ৫৭, দেব লেনে এই উদ্বোধন অনংষ্ঠান পালিত হয়। অনংয্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রীপ্রফললল চন্দ্র সেন। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত 

ছিলেন শ্রীঅতুলয ঘে'ষধ। অনংষ্ঠানে পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের 
স্মৃতি রক্ষা তহবিলের জন) সংগহিত অথ শহখ্যমম্ত্রীর হাতে অপণ করা হয় । 



২২৪ গ্রন্থাগার | ভার 

অশোকগড় পাধারণ পাঠাগারের বন্ঠ বাষিক সম্মেলন 
গত ১২ই আগণন্ট বরাহনগর নিউ তরুণ সিনেমা হলে সাধারণ পাঠাগার 

অশে!কগড়ের সভা-সভ্যা ও পঙ্ভপোষকগণের উপদ্থিতিতে ষণ্ঠ বাঘিক সন্দেলন 

অনুষ্ঠিত হইমাছে। সন্গেলনে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগার-সভাপতি অধ্যাপক 

শ্রীজ্যোতিময় চট্টোপাধ্যায় । প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ্থানীর পৌরসভার 

শিক্ষা-কমিটির সম্পাদক শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ॥। উভয়েই পাঠাগারের জমি ক্রয় ও 

গ:হনিমণণ ভাখ্ডারে মুজহস্তে দান করবার জন্য অবেদন জানান । সভাশেষে 
পাঠাগারের সাহাযোর জনা একটী চ্যারিটি শো অনংভ্ঠিত হয় । 

সম্মেলনের ও পাঠাগারের শুভেচ্ছা কামনা করে পশ্চিমবঙ্গের মুখামনত্রী শ্রীপ্রফল্লচন্দ্ 

সেন, শিক্ষা বিভাগের শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় এবং শ্রীমল্মথ নাথ রায় শুভেচ্ছাবাণী পাঠান । 

এছাড়াও ভারণায় পাঠাগার আন্দোলনের অন্যতম জনক ডন্ুর এস, আব, রৎগনাথন 

ক্রমবর্ধমান এই পাঠাগ।রটিকে স্নেহাশীবণদ জানিয়েছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
তরফ থেকেও অনুরূপ শবভেচ্ছা পত্র পাওয়া গেছে । 

বীরভূম 
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগ!রে রবীজ্ম উত্সব 

গত ১৫ই জুলাই সন্ধ্যায় রামরঞ্জন পোৌরভবনে বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্ু 

পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্ম:তি সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবাঘিকী জয়ন্তী উৎসবের তৃতীয় 

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ॥ এই উৎসব উপলক্ষে কবিগংক্ক রবীন্দ্রনাথের আবঙ্ষ মর 

মূতির আবরণ আনংজ্ঠানিকভ'বে উন্মোচিত হয় । উৎসব সভায় পৌরোহিতা ও মম'র 

মূতির আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ হুমায়ূন কবির । সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের 

যনগ্ন-সম্পাদক শ্রীপ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় । সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী পবা 

নম্দী, রেবা নন্দী ও আভা নন্দী । 

মর্মর মৃতি নিমণণের বায় বায় বহন করেছেন--আহদ্মদপুরের বাবসারী 

কালুরাম সদ্ণার মহাশয়। মতি নিমণণ করেছেন বিখ্যাত ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল মহাশয়। 

হুগলা ৃ 
স্বামী বিবেকানন্দের নামে পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পন। 

বিবেকানন্দের জন্মণ তবাধিক উদ-যাপন উপলক্ষে তাঁর নামে একটি নার্শারা স্কুল, 

একটি পাঠগুহ এবং মহিলাদের জনা একটি পাঠাগার স্থাপনের পরিধল্পনা করা হয়েছে। 

এর মগ একট। বড় হল ঘর নিম্ণাণের প্রস্তাবও আছে যেটাতে সাং”কৃতিক অনুষ্ঠান 

প্রভূতি অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে হুগলীর বাব্গঞ্জের রথতলায় জমি 

সংগ্রহ করা হয়েছে । হুগলীর রামকুষখ পাকের রামকৃফ্ক সংঘ এই পরিককপন। গ্রহণ 

করেছে । পরিকঙ্পনাকে বাস্তবে বূপাযিত করার জন্য জনপাধারণকে রামকৃফ সেবা 

সংঘের সম্পাদকের কাছে সাহাযা পাঠানর জন্য অনুরোধ কর! হয়েছে । এই আবেদন 

জানান পশ্চিমবঙ্গের সুখামণ্ত্রী শ্রীপ্রফু্প সেন আর রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি । 

পরিকঃপনান,সারে আগামী জানযনান্ী মাসের মধোই এই কাজ শেষ হবার কথা । 



রী 
প্রকাশকদের বিরুদ্ধে ছুর্নীতির অভিযে।গ 

বঙ্গীয় প্রকাশক ও পংস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র 'গ্রন্থজগং' পত্রিকায় 

প্রকশিত কয়েকটি প্রকাশন সংস্থার একটি বিবৃতি দ্ট হোল। তাতে সভার এক 

শ্রেণীর সদসা-পহস্তকব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ তুলে বলা হয়েছে 

যে এসব ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের কমিশনে পুস্তক বিক্রি করে থাকেন, সভার সদস্য 

নয় এরূপ প:স্তক বিক্রেতাদের কমিশন দেন, ছুটিছাঁটার নিয়গকানুন মানেন না ইত্যাদি । 

অভিযুক্ত দুনাঁতিগ:লি পুস্তক ব্যবসায়ীদের নিজস্ব স্বাথ“ সম্পক্িত ; বৃহত্তর স'মাঞ্জিক 

স্বার্থের সঙ্গে তাৰ বিশেষ কোনও সংবাদ নেই। 

ব্যবসায়িক দিক থেকে পুস্তক বিক্রেতাদের ম্বাথ সংরক্ষণ, নানাবিধ সমস্যার 

সুরাহ! ও পারস্পরিক বিধিব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে পদস্তক 

ব্যবসায়ীরা উজ্জ সভার মধো দিয়ে সত্ববদ্ধ হয়েছেন । সদসাদের স্ব'থে সভা যেসব 

নিয়মকানুন প্রবত'ন করেছেন সেগুলি অগান্য করা অসঞ্গত ও অব্যবসায়ীসংলভ | 

এখন প্রশ্ন হোল যে নিজেদের সুস্থ অগ্তিত্ব ও নৃযনতম ব্যবসায়িক স্বাথান,কূলে 

প্রবাতিত নিয়মকানুন যাঁরা মানেন ন৷ তাঁর। বূহত্তর সামাজিক কোনও স্বাথের প্রতি 

আদৌ আগ্রহশীল হবেন কিনা? অথং সমাজ ও সংকৃতির সবপ্রধান ধারক ও বাহক 

গ্রদ্থের উৎপাদক হিসাবে পুজ্তক বাবসায়ীদের অধিকাংশই নিজেদের সাগাজিক 

ভূমিকা সম্পর্কে সভার নিদে'শ হয়ত উপেক্ষাই করবেন । 

বিষয়বস্তুর কথা বাদই দেওয়া যাক। গ্রম্থের স্থূল দিক অর্থ।ৎ তার কাগজ 

ছাপ ও বাঁধাইয়ের ব্যাপারে তাকালে দেখা যায় প্রকাশকদের ওদাসিনা ক্রমেই যেন 

বেড়ে চলেছে । অবশ্য অত্যন্ত নগণ্য সংখাক কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা এইসব 

বিষয়ে অঙ্গবিস্তর ত্ব নিয়ে থাকন। 

একখান! বাংলা বই গ্র্থাগারে পরিগৃহীত হবার প্রায় সঞ্চে সঙ্গেই দেখা যায় 

বইয়ের শিরদাঁড়াটা ছিড়ে যাচ্ছে। ভেতরের অস্তরের কাগজটাও ফাটতে শ'রু 

করেছে । বইটা পেতে ভাল করে খোল। যায় না নয়ত খ'লতে গেলে সেলাই কেটে 

যাধার শব্দ কানে আসে । অমজবৃত বাঁধাইয়ের ফলে ফর্মাগলোও কিছুদিনের মধো 

বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে। এতে ক্ষতি ও অসংবিধা গ্রথাগারগ্লিরই সব1পেক্ষা 

বেশী। প্রকাশকরা শ'য়ের হিসেবে বই বাঁধিয়ে থাকেন। শ" প্রতি কিছু বেশী খরচ 

করলে বইয়ের বাঁধাই চলনসই পর্যায়ে ওঠে এবং বই পিছু খরচের বৃদ্ধি কয়েক আনার 

মধে; সীমাবদ্ধ থাকে । এছাড়া! আর একটি উপায় হোল গ্রন্থাগারগং্লির জন্যে 

স্বতন্ত্র বাধাইয়ের সংস্করণ । অথ শহধং কাগজের মলাটে ফমণগুলিকে যথারীতি 

বেধে দেওয়া-_যাতে গ্র্থাগারগুলি নিজ অভিক্ুচি অনংযায়ী বেধে নিতে পারে। 
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ছাপার বিষয়েও অধিকাংশ প্রকাশক অনুবাপ উদাসীন। টাইপ, টাইপ ফেস, 

গা্জিন ইত্যাদি সম্পকে ভাঁরা বেশী মাথা ঘামাতে চান না। অবশ্য এবিষয়ে মুদ্রণ 
শিজ্পের এদেশে অনংন্নত অবস্থাও স্নর্তব্য। তারপর কাগজের কথা ধরা যাক: | 

বাঁধাই ও মুদ্রণ যত ভালই করা যাক না কেন কাগজের উপর বইয়ের সামগ্রিক 

ভাঙমন্দ নিভ'র করে। প্রয়োজনীয় কাগজ পাওয়া না পাওয়] এখন অবশ্য ভাগোর 

ব্যাপার; তাহলেও বেশীর ভাগ প্রকাশকেরই নজর নিকৃচ্ট বাঁধাই ও মুদ্রেণের মত 

খারাপ কাগজের প্রতি । 

প্রকাশকরা একটি বিষয়ে সাধামত যত্ব নিয়ে থাকেন। সেটি হোল চটকদারী 

প্রচ্ছদ | উদ্দেশ শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। মোটের উপর মালমপল ও মজংরি বাবদ 

যত কম সম্ভব খরচ করে লাভের অঞ্কটা বাড়ানোই যেন প্রধান লক্ষ্য । 

উৎপাদনের উৎকষ সাধনের জন্যে যে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটবে তাতে পুস্তকের বাজার 

সংকুচিত হয়ে পড়বে বলে অনেকে মনে করেন । দীর্ঘমেয়াদের তাগিদে গ্রন্থের বধিত 

মূল্য বহনের জন্যে ক্রেতাদের মানসিক প্রস্তুতি ঘটা দরকার । গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তো 

কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ বাঁধাই ও একই পুস্তক একাধিকবার ক্রয়ের খ'তে 

তাদের অতান্ত বায়বাছলা ঘটে। 

নেই নেই করেও পুস্তকের বাজারটা খুব ছে'ট নয়। পাঠ্যপুস্তকের বাজারের 

কথ! বাদ দিলেও প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি সাধারণ গ্রন্থাগার এবং স্কুল কলেজ 

ও অফিস গ্রন্থাগার আছে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে গ্রন্থ 

উপহার বাবদ গ্রন্থের কাটতি মন্দ নয়। আপাতদ-্িতে গ্রন্থ ব্যবসারে অথ লগ্লী 

করা খুব লাভজনক নয় বলে মনেহয়। কিন্তু গ্রন্থ বাবসায়ীর। নিজস্ব প্রকাশিত 

পুস্তকে একচেটিয়া স্বত্ব ভোগ করে থাকেন। সেজন্যে নিকৃষ্ট উপাদানে উৎপাদন 

চালিয়ে গেলেও ক্রেত।দের টিকি তাঁদের কাছে একপ্রকার বাঁধা থাকে । 

পুস্তক ব্যবসায়ের সঙ্গে দেশের বিরাট এক জনদংখ্যার জীবিকা জড়িত । 

এর উন্নতি সাধনের জন্যে একদিকে যেমন চাই পুস্তকের বিষয় ও প্রস্তুতির উদ্নত মান 

অপরদিকে চাই পুস্তক বাবসায়ীদের সংঘবদ্ধ দীঘ“মেয়াদী সংপরিকজিপিত প্রচেষ্টা । 

গ্রদ্থশিঙজ্গপের সম্ভাবনা ও বিকাশ সব্ণংশে নিভর করছে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থার উন্নতির উপর । সেজন্যে গ্রন্থ ব্যবসায়ীদের নিজ শ্বাথেই সংখ্লিত্ট 

কমততৎপরতায় নিজেদের ভূমিকা সম্পকে সচেতন ও যত্তববান হতে হবে। 

পুস্তক ব্যবসায়ীদের এঁকাবদ্ধ করে তাঁদের যথোচিত পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার 

দায়িতর বন্গীয় প্রকাশক ও পংস্তক বিক্রেত। সভার । গত কয়েক বৎলরে সভার নেতৃতেও 

একাধিক সংয,জ প্রচেন্টা সাফলা লাভ করেছে । গ্রন্থ প্রদশনী, গ্রদ্থপাবণি ইত্যাদির 

মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থমৃখী করে তোল ছাড়াও গ্রন্থ উৎপাদকদের গ্রন্থ প্রস্তুতি 

কারে" প্রয়োজনীয় শিক্ষণ গানও এ সভার কায'ক্রমে অন্তভূ্জি হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
০ 



বাংল। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধেত্র 
বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট ৫) 

সংকলক ॥ গোবিন্লোল রায়, পাঁঢ়গোপাল ত্র, মদন চন্দ, রমেশচত্দ 

চক্রবতী । 

[৪থ- নিঘণ্ন্টে উত্তরকাল পত্রিকা (১৩৬৯ বৈ, জো, আ, শ্রা) হতে প্রবন্ধ 

সগকলিত হয়েছে] 

নির্ধন্টের বিন্যাস 
ডিউই দশমিক বগাঁকরণ অনুযায়ী সুক্ষ/ভাবে বগীকৃত এই নিঘণ্টে শুধু 

নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পযে" দেওয়া হবে ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) ঃ 

(১) প্রবন্ধকারের নাম (এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে; অ-এশিয়- 

দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছদ্মনামের অধীনে ; প্রতিষ্ঠানের 

নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে ) (২) 

প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ ) ও মাস সমপকফিত 

তথ্য (সব তথ্য বন্ধনীর ভিতর ) সা*তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিতকরণ 

সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে । (৪) কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা 
( বন্ধনীর ভিতর )। যথা, 

পৃলিনবিহারী সেন১ । রধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র২ (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭৩) 

প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষিতকরণ সংকেতের জন্য সংশ্লিষ্ট তালিক৷ দ্রম্টব্য। একই 

ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীর্ষের (591০৫ [7৪৭18 ) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে 

ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীষের আর পুনরাবৃত্তি কর হয়নি । একই বিষয়ের উপরে 

একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম পুনরাবত্তি কর! হয়নি, 

বণানংক্রমে (শব্দানুযায়ী ) প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে। অনুকূপভাবে একই 

বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বণণনক্রমে 

€(শব্দানদ্যায়ী ) সাজানো হয়েছে । 

সংক্ষিগুকরণ সংকেত 
বাংল! মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত রূপে বাবহার 

হয়েছে; ধথা, বৈ বৈশাখ; শুধু, আহ্বিবন মাসের ক্ষেত্রে আশ্ব? হবে । ইংরেজী 

ম।সের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে । যথা জান্--জানুয়ারী । 

ভিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের বূপরেখ। 
০০০ সাধারণ বিষয় ৬০০ ফলিত বিজ্ঞান, ইন-জিনিয়ারিং 
১৩৩ দশন, মনোবিজ্ঞান ৭০৩ ললিতকলা, আমোদপ্রমোদ, 
সু ধম ০খলধন্ল। 

৩৬০ সমাজবিদা। ৮০০ সাহিত্য 
৪০ ভাষাতত্ত ১০০ ইতিহাস, ভূগোল, 
$*০ বিজ্ঞান ভ্রমণ ও বিবরণ, 

| জীবনী ও আত্মজীবনী 
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০০০ সাধারণ বিষয় 

০১০ গ্রদ্থবিদযা সাবজেন্, এন সানমহগমের এা্টি 
আদিত্কুমার ওহদেদার। গ্রম্থবিদযা ঃ ভাইজিং জিওগ্রাফী টিচিং, এস, 

গ্্থ বিবরণ (গ্রম্থাগার ১৩৬৯ আ) 

০১১ সাধারণ গ্রন্থগঞ্জী 

গ্র্থজগং। নৃতন বই (গ্রন্থ জগৎ 

১৯৬২ অগা) 

০১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-গ্রন্থপঞ্জী 

বহুরূপী । রবীদ্দ্রনাথকে ঘিরে £ গত 

বাধষিকীর নাটংকে ভাবনা [ নাটক, 

প্রযোজনা অভিনয় নত্যনাট্য ইত্যাদি 

আলোচিত নিবন্ধের সূচী] (বহুরূপী 

১৩ সং) 

বিজ সেনগ:*ত | শতবাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি £ 

রবীন্দ্ু প্রসঙ্গ গ্রম্থপর্জী (বিশব- 

ভারতী পত্রিক] ১৩৬৯ শ্রা-আমিব) 

০১৬৯৬ আফিকা- গ্রচ্থপ্জী 
অংশুকুমার দত্ত। বাংলায় আফিকা 

চ৮ ( পরিচয় ১৩৬৯ অ।) 

০২৭'০৭৩ গ্রন্থাগার--মাকিণ যংক্তরাচ্ট্র 

বিমলেন্দ; মজুমদার । আমার দহচ্টিতে 

আমেরিকার গ্রন্থাগার (গ্রন্থাগার 
১৩৬৯ আ) 

০২৭'৭৫৪১৪২ ডে আ্টুডেপ্টস হোম-- 

পশ্চিমবগ্গ 

প্রেমতোষ হালদার । শরকার পরিচালিত 

ডে ভ্টুডে্টস হোম প্রসঙ্গে 

(গ্রন্থাগার ১৩৬৯ আ) 

০২৮১ গ্রম্থসমালোচন। 

অজিত দাস। সাহিতা সংবাদ (এডগার 

এযালেন পৌর বুরানেলীর উপর 

আলোচন। ) (সমকালীন ১৩৬৯ প্রা) 

অনিক্ষজ্ধ দাস। শিশচিদ্তা অেঙ্টিন এ 

'ডিসৃজার জিওগ্লাফী এ পপনলার 

আলওয়ালিয়ার ফিচ্ড ট্রিপ এযাজ 

এযান এড টু জিওগ্রাফী, পি. 

ভি. ভেঙ্কট-চালিয়ার ট:ওয়াডস 

এফেন্টিভ ইমগ্লিমেশ্টেশন অব 

কমপাল-সরী এডুকেশনের উপর 

আলোচন ( শিক্ষক ১৩৬৯ আ) 

অভয়ঞ্কর। ভিকটোরীয় যহগের ভারত 

(জন বীমসের “মেমোযর়রস- অব- এ 

বেঙগলী সিভিলিয়ান'এর উপর 

আলোচনা ) (অম.ত ১৩৬৯ ভা ১৭) 

জী অববিন্দের রাশ্ট্র চেতনা (ডঃ 

বি*বনাথপ্রসাদ বম্ণার দি পলিটি- 

ক্যাল ফিলোজফি অব: শ্রীঅরবিদ্দ 

এর উপর আলোচন।) (অমৃত 

১৩৬৯ ভা ১৬) 

অমল দাশগগ্ত। বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনী 

(সোভিয়েট বিজ্ঞানাশ্রয়ী কাহিনীর 

উপর আলোচন।) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

আথিক প্রসঙ্গ । গ্রন্থ-পরিচয় (সন্তোষ 

কুমার মিত্র ও অনিলকুমার ধসাকের 

কারবারের সংগঠন ও ব্যবঙগ্থাপনা, 

অঞ্জনকুমার ব্যানাজীর ইন্ডিয়াজ 
থা ফাইভ ইয়ার স্লযান এণ্ড 

ইটস ক্রিটিসি্জম, এ, কে. সংরের 

প্র্যাকটক্যাল গাইড টু কোম্পানী ল, 
ভারত সরকারের ডিপার্টমেপ্ট অধ্ 

কোম্পানী এ্রাডমিনিশ্োশনের 

ইম্পটযা্ট ক্লারিফিকেশনসংের উপর 
আলোচনা!) €আধিক প্রসঙ্গ 

১৩৬৯ অ1) 



১৬৬৯ | 

আরতি সিদ্ধান্ত ॥ সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য 

নাট; (চারচোখ--চারটি আধুনিক 

কাবানাট্য সংকলনের উপর আলো- 

চন ) ( উত্তরক্কাল ১৩৬৯ জো ) 

উদ্বোধন । সমালোচনা ( দি কালচারাল 

হেরিটেজ অব- ইন্ডিয়া ভলংযম ট:, 

ইনুমানপ্রসাদ পোদ্দারের শ্রী। রাধা- 

মাধব-চিন্তন হিন্দী), সতোম্দ্ুনাথ 

রায়ের শ্রীশ্রী রামকৃ্ ও দেশ, স্বামী 
অভেদানন্দের শিক্ষা সমাজ ও ধম+, 

কালীদাস রায়ের পদাবলী সাহিতা, 

শীলানন্দ ব্রহ্মচারীর বিদশন যোগ, 

রশ্াচারী শিশিরকুমারের কপিল- 

গীতা (ভক্তিযোগ), সন্দীপন (রাম- 

কফ মিশন শিক্ষান্মন্দিরের বাষিক 

পত্রিকা ), তারিণী চৌধুরীর নবগোর 

কথা হাফিজ সৈয়দ সম্পাদিত দাস 

স্পেক প্রোফেট মোহাম্মদের উপর 

আলোচন! ) (উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা) 

কাতিক লাহিড়ী। পংস্তক পরিচয় 

€(লৃভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠ“যত 

দ্রেই যাই” এর উপর আলোচন। ) 

€(পূুবপত্র ১৩৬৮-৬৯ চৈ-জৈ] ) 

কিরণশগ্কর সেনগু্ত । গ্রন্থ পরিচয় 

(রণজিৎ কুমার সেনের আমার 

কবিতা তুমির উপর আলোচনা ) 

€ঞ্পদী ১৩৬৯ বে) 

কৃ ধর । একটি স্বপ্নের প্রতীক্ষায় 

( ডরোঘী হিউয়েট এর 'ববিন আপ' 

ও *জেভিয়ার হারবাটের “সেভেন 

এ মংজ' উপন্যাসের উপর আলো- 

চনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

গোপাল ভাদড়ী। 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘট ২২৯ 

থখগেন্দ্রনাথ মিত্র । শোষিত আজো- 

এশিয়ার মম“বাণী ( বাচেটের মেকং 

আপর্বীম ও জ্যাক কোপের ফেয়ার 

হাউসের উপর আলোচনা) ( উত্তর- 

কান ১৩৬৯ শ্রা) 

শাতান্নীর শ্রদ্ধাঘণা 

( রবীন্দ্রনাথ টেগোর £ এ সেন্টেনাগী 

ভলহ্যম, ১৮৬১-১৯৬১ এর উপর 

আলোচনা ) উেন্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা) 

চিত্তরঞ্জন ঘোষ। রবী'দ্রু অভিধান 

(সোমেম্দুনাথ বসুর রবীন্দু 

অভিধান দুই খণ্ডের উপর 

আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা। ) 

তরুণকান্তি সান্যাল। গ্রদ্থপরিচয় (সুনীল 

কুমার নন্দীর ভিদ্নবক্ষ ভিন্ন ফুল 

ও কামাখ্যাশঙ্কর গৃহর পন্রলেখার 

উপর আলোচন?) (ফ্রপদা ১৩৬৯ শ্র) 

দেবীপদ ভদ্রাচায। গ্রন্থ পরিচয় (অজিত 

দত্তের বাংলা সাহিতো হাস্যরস ও 

অজিতকুমার ঘোষের বাংলা সাহিতো] 

হাস্যরসের ধারার উপর আলোচনা) 

(বিবভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ 

শ্রা-আশ্িব ) 

দেবেশ রায়। বাংলা উপন্যাসের ক্রম- 

বিবত'ন (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

বাংল উপন্যাসের কালাম্তরের 

উপর আলোচনা)পেরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

নারায়ণ গধ্গোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের 

উত্তর কাব্য (ডঃ শিশির কুমার 

ঘোষের রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্োর 

উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

নারায়ণ দাশশমণা। নিন্দুকের প্রতিবেদন 

(গজেদ্দ্র কুমার মিত্রের 'মানশী 

পত্রিকার প্রকাশিত উপন্যাসের 



৩৪ গ্রন্থাগার 

সমালোচনা) শনিবারের চিঠি 

১৩৬৯ জ্যে ) 

স্-নিন্দ্কের প্রতিবেদন (বিমল মিত্রের 

“কড়ি দিয়ে কিনলাম? উপন্যাসের 

সমালোচনা ) (শনিবারের চিঠি 

১৩৬৯ আ.) 

নীহাররঞ্জান রায়। গ্রন্থপরিচয় (বিনয় 

ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত “সাম- 

গিক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র দুই 

খণ্ডের উপর আলোচনা) (বি্ব- 

ভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা-আহি) 

ন-পেন গোস্বামী । সংস্কৃতির সংজ্ঞা (৬) 

সুলীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ের 

সাংস্কৃতিকীর উপর আলোচনা) 

(পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

পাথণ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিহাসে 

অবশ্য*ভাবিতা (আইজায়৷ বালিনের 

হিচ্টোরিক্াযাল ইন এভিটেবিলিটীর 

উপর আলোচনা) (পরিচয় ১৩৬৯ শর) 

প্রদেোোং গুহ । আধুনিক জাপানী 

সাহিতা (ডোন/চ্ড কীন সম্পাদিত 

মডাণ জাপানী লিটেরেচার» 

তানিজাকির 'পি কী” ও দাজাই-এর 

“সোটিংসান উপন্যাসের উপর 

আলোচনা ) ( পরিচয় ১৩৬৯ শ্র।) 

বিফ; দে। শিজ্পের অভিজ্ঞতা (অবনীন্দু 

নাথ ঠাকুরের বাগেষ্বরবী শিজ্প 

প্রবন্ধাবলীর উপর আলোচন। ) 

€ পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা।) 

রজেন্দ্ুচদ্দ্র ভট্টাচার্য । সমালোচনা (শ্রী 

পান্থের কলিকাতা ও ডঃ অধীর দের 

আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিতোর 

ধারার উপর আলোচনা) (সমকালীন 

১৩৬৯ শ্রা।) 

[ ভাষ্্র 

ভবতোষ দত্ত । সামরিক পত্রে বাংলার 

সমাজ চিত্র (বিনয় ঘোষের 'সাময়িক 

পত্রে বাংল।”র সমাজ চিত্রের উপর 

আলোচন। )( পরিচয় ১৩৬৯ শ্র।) 

মৃগাঙ্ক রায়। তিনজন সাম্প্রতিক 

ইংরেজ কবি (কিংসলে এ্যামিস, 

ডম মোরায়েস ও পিটার পোর্টারের 

কবিতার উপর আলোচন। ) (পরিচয় 

১৩৬৯ শ্রা) 

রণজিত রায় । দ?টি সাম্প্রতিক উপন্যাস 

(বিমল করের থোয়াই ও জেযাতিম'য় 

গণ্গোপাধ্যায়ের মনসিজের উপর 

আলোচনা) (উত্তর কাল ১৩৬৯ জো) 

রবীন্দ্রনাথ গৃ্ত। মৌমাছি তন্ত্র ও 

মানব তদত্র (শিবনারায়ণ রায়ের 

মৌমাছিতম্বরের উপর আলোচনা) 

(পরিচয় ১৩৬৯-শ্ ) 

রাম বসহ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 

সাম্প্রতিক কবিতা ( সভাষ মুখো- 

পাধ্যায়ের 'যত দেই যাই'এর উপর 

আলোচনা ) (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা ) 

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় । অন্য এক মাক 

টোয়েনঃ একটি বিস্মৃত দলিলের 

পুনরাবিভ্কার (মাক টোয়েনের কিং 

লিওপোচ্ডস সলিলোকীর উপর 

আলোচনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ) 

সশীল কুমার গুপ্ত । রবীন্দ্র নাথের গদ্য 

কবিত। (ধীরানন্দ ঠাকুরের রবীন্দ্- 

নাথের গদ্য কবিতার উপর আলো" 

চনা) (উত্তরকাল ১৩৬৯ অ) 

সূর্য দত্ত। রঙ্গীন রাজনীতি (ইকবাল 

নারায়ণের দি পলিটিকসং অফ 

বেসিয়াপিজম এ ছ্টাডি অব দি 

ইন্ডিয়ান মাইনরিচী ইন সাউথ 
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আফি,কা ডাউন টু; দি গান্ধী জেযোতিম্য়ী দেবী । ভগবং সাধনার 

স্মাট-স এগ্রিমেদ্টের উপর আলোচনা) নানাধারা (ক্র) (বি*্ববাণী ১৩৬৯ 
(আন্তজগতিক ১৯৬২ জলা) 

হিরণকুমার সান্যাল । বি*বসভায় রবীন্দ্ু- 

নাথ (মেত্রের়ী দেবীর বিএবসভায় 

রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচনা) 

(পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

০৫৬৯৯১৪৪ বাংলা সামগিক পত্র 

প্রভাত গুহ । ছোটদের সাময়িক পত্র 

" বিষয়ক প্রস্তাব (শনিবারের চিঠি 

১৩৬৯ জে) 

০৬৮'৫১৪৪ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এযাসে!- 

নিয়েশন 

যোগেশচন্দ্র বাগল। ভারতব্ষীয় সভ। 

পৃবকথা ৪ প্রতিজ্ঞা (িশবভারতী 

পত্রিকা ১৩৬৯ শ্র/--আশ্ব) 

০৭৯'৫২ জাপানী সংবাদপত্র 

অজিত কুমার দাশ। জাপানী সংবাদ- 

পত্রের শতবাধষিকী (দেশ ১৩৬৯ 

শ্র। ৪১) 

১০০ দর্শন 
১০১৯ দশ/ন--ইতিহাস 

ভবানী সেন। দশ্ধনে সমপামমিক পদাথ" 

বিজ্ঞানের প্রভাব (পর্চিয় ১৩৬৯ শ্রা) 

১৩১৩৪ মনঃসমীক্ষা 

রঙীন হালদার । আট ও মনোবিকলন 

(শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ (জো) 

১৪৪ মানবিকতাবাদ 

কালিদাস ভট্রাচাষ'। মানৃয ও বিশব- 

জগৎ (বিশবভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ 

গ্রা--আদঙ্বি) 

১৮১৪ ভারতীয় দশন 

অভেদানন্দ, স্বামী । মৃতুারহন্ায (ক্র) 

(ধি*ববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভ)) 

শ্রা। ভা) 

জ্বিজে'দুলাল নাথ। আত্মার মৃত্যু 

(বি*শববাণী ১৩৬৯ ভা) 

বিনয়কুমার সেনগুপ্ত। 

€উদ্বোধন ১৩৬৯ ভ1) 

১৮১৪ ভারতীয় দশ'ন--বিবেকানন্দ, 
স্বামী 

কল্যাণ সেন। স্বামী বিবেকানন্দের 

রাম্দ্রচিত্তা (উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা) 

পৃণেন্দহ প্রসাদ ভট্রাচাষ। বিবেকানন্দ 
প্রসঙ্গে (পৃবপত্র 

চৈ_জৈ)) 

তামসরঞ্জন রায়। শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী 

বিবেকানন্দ (ক্র) ( উদ্বোধন ১৩৬৯ 
শ্রা, ভা) 

১৮১৪৫ ভারতীয়ঃদশ'ন--শ্রীঅরবিল্দ 

অনিলবরণ রায়। মাতৃপৃজা (শশ্বণ্তু 
১৩৬৮ কা) 

অশোক সেন্গুষ্ত । অমরত্বে আমাদের 

জন্মগত অধিকার (শুণ্বন্তু ১৩৬৮ মা) 

নীরদবরণ। শ্রীতারবিন্দের সঙ্গে কথা- 

বাত (কু) (শ্বন্তু ১৩৬৮ অ, 

কা, পো) 

প্রমদারগন ঘোষ । শ্রীঅরবিন্দের দিবা 

জীবনের আদশ' বেসুমতী ১৩৬৯ 
আ) 

শ্রীঅরবিম্দ । অতিমানসের ক্রিয়াযন্ত্র 

(ক্র) (শ-বন্তু ১৩৬৮ পো, মা) 

শ্রীঅরবিন্দ | অমরত্ব (শংপ্বন্তু ১৩৬৮ পো) 

-'শরীর5৮ ও দেহের অনন্ত 

সম্ভাবনা (শৃশ্বন্তু ১৩৬৮ আশ্রিব) 

-মবই ভগবান (শ্বন্তু ১৩৬৮ 

অগ্র) 

প্রেমাভক্ত 

১৩৬৮--৬৯ 
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শ্রীম। । অথের মলা (শ্বদতু ১৩৬৮ পো) 

স্ধ্যান ও প্রাথনা (শবদ্তু ১৩৬৮ অ) 

শ্রেষ্ঠ বন্ধ কে; (শশ্বন্তু 

১৩৬৮ কা) 

১৮১:৪৮০৯ বেদান্ত--ইতিহাপ 

বালকরাম ভট্টাচা । শগ্করোত্তর যৃগের 

অন্বৈতবাদী (ক্র) (বি*ববাণী ১৩৬৯ 

শ্রা, ভা) 

১৯২ বটিশ দর্শন-_রাসেল, বাট্রণম্ড 

নিশীথ কর। বাত্রণন্ড রাসেল (পরিচয় 

১৩৬৯ আ) 

১৯৫ ইতালীয় দর্শন-_ক্রোচে, বেনেদেতো। 

বিনয় সেনগৃ্ত । বেনেদেতে। ক্রোচে £ 

দার্শনিক মতবাদ ও সৌন্দর্য বিজ্ঞান 

(কালপংক্কষ ১৩৬৯ অ') 

২০০ ধর্ম 

২৯৪১ বৈদিক মন্ত্র 

রাজমোহন নাথ । কশ্মৈদেবায় (বিশবধাণী 

১৩৬৯ ভা) 

২৯৪'১ বেদমন্ব্র--গায়ত্রী 

সীতারামদাস ওগকারনাথ ।॥ গায়ত্রী শির 

(ভারতবষ' ১৩৬৯ আ) 

গায়ত্রী (ভারতবষ" ১৩৬৯ শ্র) 

২৯৪'৩ বৌদ্ধধম" 

রম। চৌধুরী । বুদ্ধদেব ও নারী ভোরত- 

বষ' ১৩৬৯ শ্র) 

সংধাংশহবিমল বড়ুয়া । বাঙালী মানস 

বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রেবানী ১৩৬৯ আ) 

২৯৪৫ দদুগ? স্তোর 

শ্রীঅপরিদ্দ | দহর্গা স্তোত্র শেশ্বম্তু 

৯৩৬৮ আম্রি) 

২৯৪'৫ মনসা প্জা 

[ ভাষ্ 

বিজরগোপাল বস, ব্যাকরণতীথ-। 

বাঞ্গালায় মননা পূজা (িশ্ববাণী 

১৩৬৯ শ্রা) 

২৯১৪"৫৯২ মহাভারত--ভীহ্মপব" 

মনোনীত সেন। ভীছ্মের শরশয্য। 

(সাহিতোর খবর ১৩৬৯ শ্র.) 

২৯৪"৫৯২ মহাভারত---সাবিত্রী উপাখা।ন 

মণিবিফ চৌধুরী । শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রী 

উপাখ্যান (ক্র) শে-শ্বন্তু ১৩৬৮ কা, 

পো, মা) 

৩০০ সমাজ বিস্তা 

৩০১.সম[জতশ্তৰ 

নিখিল বিশবাস। শিজ্প সমাজ বাক্তি 

(সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা) 

৩০১*১৫৪ জনমত 

অশোককুমার মুখোপাধায় । জনমত ও 

গণতগত্র (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা) 

৩০১'৪২৮[১] বিবাহ বিচ্ছেদ 

অমল হালদার । বিবাহ বিচ্ছেদ বিংশ 

শতাব্ণী ১৩৬৯ শ্রা) 

৩০৯*১৫৪১৪২ সমাজ সমীক্ষ।-_-পশ্িমবগ্গ 

বসুধার। । সমাজ সমীক্ষা! $ অবক্ষয়ের 
পথে বাঙালী মধ্বিত্ত, এ যুগের 

মেয়েরা, বিপথগামী যৌবন (বসং- 

ধারা অ+ শ্রা, ভা) 

৩২১৫৮ জাতীয় সংহতি 

রবি মিত্র। জাতীয়তা না আন্ত 

জতিকতা (সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা) 
৩২০১৫৮০১৯৫৪ ভারত-্-জাতীর সংহতি 

জ্যোতিময় লাহিড়ী। জাতীর ভাব- 

সংহতির ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা, 

অনবাদ ঃ অণীতা বসু (শিক্ষক 

১৩৬৯ শ্রা ) 



১৩৬৯ ] 

মনোনীত সেন। জাতীয় সংহতি ও 

জার্তিভেদ ( সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা ) 

৩২০১৫৪১৪২ পশ্চমব্গ--শাসন 

গ্রফ-লচন্দ্র সেন। কল্যাণের পথে পশ্চিম 
বাংলা ( ভারতবর্ষ ১৩৬১৯ আ। ) 

৩২০১৭২৯৭ ওয়েছ্ট ইন্ডিজ--. 
রাজনীতি ও শাসন 

রবিন রায় । ওয়েছট ইন্ডিজের শাসন- 

তাদ্বিক পরিবত'ন ( আথিক প্রসঙ্গ 
১৩৬৯ আ) 

৩২১ রাষ্ট্রের রূপ 

রাঙ্্ বিজ্ঞানী, ছচ্ম। আমাদের রাষ্্র- 

চিন্তা! ( আধিক প্রসঞ্গ ১৩৬৯ শ্রা ) 

৩২১০৩ সাম্রাজাবাদ 

শিবানী কিগ্কর চৌ'ব। সাম্রাজ্যবাদের 

ক্রমবিকাশ € আমন্তজণতিক ১৯৬২ 

ভালা ) 

৩২১৪ গণতক্ক্র 

দহলাল দেববমণ। গণতন্ত্র, গণতন্ত্র 

সগ্কট ও ভারত (প্রবাসী ১৩৬৯ অ) 
৩২৭ আন্তজাতিক পরিস্থিতি 

দিলীপকুমার মিত্র । জামণন শাম্তি 

চুক্তি ও প:থিবীর ভবিষ্যৎ (বিংশ 

শতান্দী ১৯৬৯ শ্র।) 

৩২৭৪৭ সোভিয়েত রাশিয়া 
পররাষ্ট্রনীতি 

মনোরঞ্জন বড়াল। চল্লিশ বৎসর 

পৃবঝ্কোর এক সংহতি মিশন £ 

লেনিন-ক্রিত্টেনসেন আলোচন, 

১৯৬১ €( আম্তর্জতিক ১৯৬২ জুল ) 

৩২৭'৫৪*৫১ ভারত--বৈদেশিক সম্পক 
. শচীন 

দেষরত মহখোপাধ্যায় । ভারত ও চীন-- 

অশান্ত সীমান্ত (অন্ত ১৩৬৯ 
লা ৯৫) 

বাংল! পঞ্তজ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ৩৩ 

৩২৭*৭৩০৭২৯১ মাকফিণ যুজরাস্ট-_ 

বৈদেশিক সম্পক'শ্-কিউবা 

গুয়াভারা, আণেচ্টো! কিউবা ও 

কেনেডি পরিকঙ্পনা (আন্তজাতিক 

১৯৬২ জলা ) 

৩২১.১৫৪ ভারত--রাজনৈতিক আন্দোলন 

নারায়ণ বদ্দ্যোপাধ্যায় । বিপ্লবের 

সন্ধানে ( বসমতী ১৩৬৯ আ) 

৩৩০'১৫ বংজোয়া অর্থনীতি 

অপূব নিয়োগী । বুজেণয় অর্থনীতি 

প্রসঙ্জে ( উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্র। ) 

৩৩৯'১৫৬ কেইনীপীয় অর্থনীতি 

প্রিয়তোষ মেত্রেয়। আধুনিককালীন 

উদ্নয়নতত্তর প্রসঙ্গে ( উত্তরকাল 

১৩৬৯ আ) 

৩৩১৯১১১০৯৫৪ কমনংস্থান-_ ভারত 

অচল বন্দোপাধ্যায় । পণ কম সংদ্থান 

ও ভারতী অর্থনীতি (আথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শ্রা! ) 

৩৩২'১*১৫৪ বাযওক ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

সভারত 

আথিক প্রসঙ্গ । ভারতে ব্যাক ব্যব- 

সায়ের গতি-প্রকৃতি ( অধিক প্রসওগ 

১৩৬৯ আ) 

৩৩৪১৫৪ সমবায় আন্দোলন- ভারত 

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় । আমাদের সময় 

আন্দোলন ও জাতীয় অর্থনীতি 

( আথিক প্রুসঞ্গ ১৩৬৯ শ্রা) 

৩৩৪৫ ক্রেতা সমবায় 

আদ্যাশক্তি রায় । ক্রেত। সমবার প্রসঙ্গে 

€ আধিক প্রসঙ্গ ১০৬৯ শ্র। ) 

৩৩৪:৫[১) পল্লী উদ্নয়ন সমবায় 

গোপাপ চক্রব$1 পল্লী উদ্নয়ন সমবায় 

( আধিক প্রস্গ ১৩৬৯ আ) 
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৩৩৮১*১৫৪ কৃষি--শরথনৈতিক দিক 

--ভারত 

বৌগ্ধয়ন চট্রোপাধ্যায় । ভারতীয় কৃষি 

বাবস্থা (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

গুলজারীলাল নন্দ । কৃষিই ভারতীয় 

অথণনীত্তির ভিত্তি (আথিক প্রসঙ্গ 

১৩৬১ শ্রা) 

শ্রীমন নারায়ণ । কৃষিকাজ আমাদের 

পরিকজ্পনার মূল ভিত্তি ( আথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ) 

৩৩৮২৭২০১৯৫৪ কয়ল! উৎপাদন 

- ভারত 

অনিলকুমার ঘোষ। ভারতে কয়লার 

চাহিদা (জ্ঞান ও বিক্জান ১৯৬২ 

জুল] ) 

আথিক প্রসঙ্গ! কয়লা উৎপাদনের 

নূতন দিক (অথিক প্রসঙ্গ 

১৩৬৯ শ্রা) 

৩৩৮২৭২৮২ পেট্রোলিয়ম শিল্প 

অয়স্কান্ত, ছদ্ম । ভারতের পে্রোলিয়ম 

শিপ ((অম-ত ১৩৬৯ শ্রা ১৫) 

৩৩৮'৪৭৬৭৭০৯৫১৪ তাঁত শিল্প--. 

বাংলাদেশ 

আথিক প্রসঙ্গ । বাংলার তাঁত. 

শিজ্পের আদিকথা ( আথিক প্রসঙ্গ 

১৩৬৯ শ্র।) 

৩৩৯৪৩ সগয় 

আদিত্য প্রসাদ সেনগুষ্ত। জাতীয় 

বৈষয়িক গবেষণা পরিষদ ও সহরা- 

কলের পারিবারিক সঞ্চয় (আধথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ) 

৩৩১৯৪৩[১) খণ সঞ্চয় 

অচিন্তাকুমার রায় । হ্বঃপ সঞ্চয় ( আথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ আ ) 

জীাঙ্গে, অগকার। 

[ভাঙ্ 

৩৪১৬৭ নিরস্ব্রীকরণ 

আই. এ. জাকারিয়া । নিরঞ্দ্ীকরণ ও 

আফ্রিকা (আম্তজণতিক ১৯৬২ জল) 

নিরঙ্ত্রীকরণ $ মানব 

জাতির বিরাট আশা আন্তজাতিক 

১৯৬২ জলা) 

৩৪৭৪ চঠ্ক্তি আইন 

মনীন্দ্ুকমার মজহমদার । চহজ্তি আইন 

( আিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ শর ) 

৩৪৭*৯৯৫৪১৪২ কলিকাতা হাইকোর্ট 

সরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । কলিকাতা 

হাইকোটের একশ বছর (ভারতবষ 

১৩৬৯ শ্রা ) 

৩৫২৫৪ পঞ্চায়েৎ-ভারত 

গোপাল চক্রবতাঁ। ন্যায় পঞ্চায়েৎ 

€ আথিক গ্রসগ্গ ১৩৬৯ শ্রা) 

৩৭০"৯৪৯৭৭ শিক্ষা-__বৃলগেরিয়া 

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ । বৃলগেরিয়ার শিক্ষা 

ব্যবস্থা ( শিক্ষক ১৩৬৯ আ) 

৩৭১'১০১৫৪ শিক্ষক -ভারত 

আথিক প্রসঙ্গ । শিক্ষকদের কল্যাণ 

ব্যবস্থা (আধথিক প্রসঞ্গ ১৩৬৯ অ।) 

৩৭১১০৯৭৩ শিক্ষক--মাকিণ যুজব্াক্ট্ 

কণা সেনগুপ্ত । মাকিণ যংজরাম্ট্র ও 

ইংল্যান্ডে শিক্ষকতা (শিক্ষক 

১৩৬৯ শ্রা) 

৩৭১১২ শিক্ষক শিক্ষণ 

জ্যোতিপ্রকাশ সরকার । কম্ণরত শিক্ষ- 

কের শিক্ষণ ব্যবস্থা (শিক্ষক 

১৩৬৯ অ) 

৩৭১৯১ তোতলার শিক্ষ। 

অমল কুমার মিত্র॥ তোতলা শিশু 
(শিক্ষক ১৩৬৯ প্রা!) 



১৪৬৯] 

৩৭২ প্রাথমিক শিক্ষা তি 8 

স্যাক্েনা, এস. । প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 

মাতৃভাষার শিক্ষা, অনবাদ & সনীর 

রায়চোধুরী (শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা! ) 

৩৭৩ মাধ্যমিক শিক্ষা 

অজিতকুমার পাল । কাজের মাধ্যমে 

শিক্ষা ও চরিত্র গঠন ৬৪৪ 

১৩৬৯ আ) | 

জ্ঞানদাকান্ত মিশ্র । উচ্চ গাধ)মিক 

“শ্রেণীতে ইংরাজী পাঠাক্রম (শিক্ষক 

১৩৬৯ আ) 

প্রমোদ সেনগহদ্ত। মাধ্যমিক শিক্ষা 

প্রসগ্ডচো £ ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও 

সোভিয়েত ইউনিয়ন (গ্রন্থ জগং 

১৯৬২ অগা) 

বিভুরঞ্জন গুহ। বাস্তবানগ সারবাদ 

(এসেনশিয়াল নিয়ালিজম) (শিক্ষক 
১৩৬৯ শ্রা ) 

ম্যাকারেমকৌো) গ্যান্টন সেমীয়নোভিচ | 

সৃসম্তান গঠন সম্পকে" ম্যাকা- 
রেনকো, অনবাদ £ বিভুংঞ্জন 

গুহ (শিক্ষক ১৩৬৯ আ) 

৩৭৯'১৫৬ পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ 

জয়দ্ত বসু । 

গ্রসঙ্ডেগ (গ্রন্থজগৎ ১৯৬২ আগ) 

সত্যপ্রিয় রায় | পাঠাপহস্তক জাতীয়করণ 

(গ্রম্থ জগৎ ১৯৬২ আগ) 
৩৮২'৬০১৫৪ বহিবাণিজ্য--ভারত 

আথিক প্রসঙ্গ । বৈদেশিক মদ্রা ও 

রগ্তানী বাণিজ্য ( আথিক প্রসঙ্গ 
॥ ১৩৬৯ আ) 

আদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তে। বহিবণণিজ্য 

ও বৈদেশিক বাণিজ্য (আথিক: 

প্রসঙ্গ ১৩৬৯ প্রা!) ৮. শী 

পাঠ্যপুস্তক জাতীরকরণ 

আছ 

মৃতযাজধপ্রসাদ গৃহ) 

বাংল! পত্র পত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ২৩৫ 

৩৯৪'২০৯$৪ ' উৎসবস্্বাংলাদেশ «9 

চিদ্তাহরণ চক্তবতীঁ । আমাদের ধমেণৎসব 

(কালপুরুষ ১৩৬৯ আ ) 

পুথবীরাজ মুখোপাধ্যায় । সেকালের 
আমোদপ্রমোদ (ক্র) (ভারতব্ষ 
১৩৬৯ আ,, শ্র। ) 

৪০০ ভাষাতস্তব 

৪৯১৪ ভারতীয় ভাষ৷ 

রঘুবীর। সবভারতীয় ভাষ। সম্মেলন 

(বিংশ শতাব্দী: ১৩৬৯ রা) 

৪৯১৪৪ বাংলা ভাষা 

চিন্মোহন সেহানবীশ | উচ্চশিক্ষার বাহন 

(উত্তরকাল ১৩৬৯ জ্যে ) 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভাষা ও রাম 

(সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ1) 

শানদিত বসু । সংস্কৃতির ভাষ। (উত্তরকাল 
১৩৬৯ আ) 

৪৯১৪৪০১৯ বাংল ভাষা--ইতিহাস 

শিশিরকুমার দাস । কোম্পানীর আমলে 

বাংলা ভাষা (বি*বভারতী পত্রিকা 
১৩৬৯ শ্রা-আমিব ) 

৫০০ বিজ্ঞান ঃ 

&০১ * বিজ্ঞান--দশন ও তত্তব « 

অরুণচন্দ্র গৃহ । বিশ্বে গতি; প্রকৃতি ও 

প্রগতি (বসমতী ১৩৬৯ আ' ) এ 

" ২৩২ সৌরজগৎ ৮ 
সৌরজগতের 

উৎপত্তি সৎ্পকে" আধুনিক মতবাদ 
( বসহধারা ১৩৬৯ আ।) 

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় । আকাশ ও 
পথিবী € বসংধ্যরা ১৩৬৯ শ্রা ), 

৫২৯৫ পঞ্জিকা. ২সকার 

নারায়ণ ভঞ্জা। প্জিকা সঙ্কট ( শনি, 
বারের চিঠি ১৩৬৯ জ্যে) 

য্ীচরণ জ্যোতিভূষণ। গ্রহণ ও তিথি 
(পরিক্রমা ( বসংধারা ৯৩৬৯ ভা) 



২৩৬ গ্রন্থাগার 

$৩০*১১ আপেক্ষিকতাবাদ 

দেবররত ম:খোপাধ্যায়। আপেক্ষিকভাবাদ 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন) 

৫৩৪৫ শ্রচতিপারের শব্দ 

অশোক মহখোপাধ্যায়! অতি শব্দের 

ভূমিক। ( প্রবাসী ৯৩৬৯ শ্রা) 

৫৫১ প্রাকৃতিক ভুতত্তৰ 

শাওকর চক্রবতাঁ। আকাশ মাটি ও সং 

(পরিচয় ১৩৬৯ আ) 

৫৭২ ন.তত্তৰ 

হিরম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় । লক্ষ্মীর অভিশাপ 

( ভারতবষ ১৩৬৯ আ) 

৫৭২*১৫৪ আদিবাসী, ভারত 

কলাদ চৌধুরী । “বনের রাজা” (অমৃত 

১৩৬৯ শা ১৫) 

৫৬১১৫৪১৪ রাজবংশী জাতি, বাংলাদেশ 

ভবানীগোপাল সান্যাল । রাজবংশী 

আতির পারিবারিক জীবন 

(সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জা) 

&৭২৯৬৬৯ পাগানজাতি, নাইজিরিয়। 

অতীন্দ্র মজ.মদার। ছাগল দিয়ে সাধা-রা 

নাহি দেয় রাধা (অত ১৩৬৯ 

ভা১৬) 

৫৭৪*১৯২ জীবরসায়ন 

রণজিৎকুমার দত্ত। ডাঃ বীরেশচন্দ্র 

গুহছের গবেষণ। (জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৯৬২ জন) 

৫৮০৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান--অভিধান 

অগৃলাচরণ বিদ্যাভূষণ। উদ্ভিদ-অভিধান 

(ক্র) (বপৃমতী ১৩৬৯ আ) 

৫৮১*১৯৪ উদ্গিভদ হরমোন 

কমলকৃষণ ভট্রাচার্য । জিবারেলিক খ্যাসিড 
$ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জল! ) 

[ ভাদ্র 

৫৯৭৩১ হাঙ্গর 

মনোরঞ্জন চক্রবতাঁ। হাঞঙ্গরের কথ। 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জুন) 

৬০০৭৪ টেকনিক্যাল মিউজিয়াম 

সন্তোষকুমার মিত্র । বিড়ল। ইন্ডাম্টরিরাল 

এ্যান্ড.টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জলা) 

৬১২'৬৪৭ ভ্রণের বিকাশ 

বংশীধর হাজরা । গাভণবস্থায় স্ত্রী 

পুরুষ ভেদ নিধণরণ (বেতার জগং 

১৯৬২ আগ ১৬) 

৬১২৬৮ দীঘণয়ুর উপায় 

প্রমোদকুমার সেন। দীর্ঘায়র উত্তম 

রহস্য ( শংম্বন্তু ১৩৬৮ কা) 

৬১৩৭১ ব্যায়াম 

কে, এম. কারিয়াপ্পা। ব্যায়াম শিক্ষা 

(বেতার জগং ১৯৬২ আগ ১৬) 

৬১৩৪৩ জন্মনিয়ন্ত্রণ 

আমীর চদি । পরিবার নিয়ন্ত্রণ (চিকিৎসা 
জগং ১৩৬৯১ শ্রা) 

এ. এস, কাপর । প্রজনন গব্ষণ। বিষয়ে 

আলোচনা (চিকিৎসা জগং ১৩৬১ 
শ্রা) 

চিকিৎস। জগং। পরিবার নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 

লোকপভায় আলোকপাত, পরিবার 

পরিকঙ্পনা বিষয়ে তথ্য, গভ 

নিয়ন্ত্রণে পুরুষের খাইবার ওষধ, 

পরিবার নিয়ন্্ণ কেদ্দ্রু সমূহ, 

পরিবার পরিকঙ্পনা ও গশ্চিমবঙ্গ 

( চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা) 

টিয়েটজে খিচ্টোফার । জন্মনিয়ম্ত্রণের 

বাবস্থ। (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা) 

প্রভা মালহোত্রা। জঙ্মনিয়স্রণে গভ'নাশ 

(চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ডা) 



১৬৬৯ ] 

সি. চম্দ্ুশেখরম । পরিবার নিয়ন্ত্রণ 

বিষয়ে প্রশেনাত্তর (চিকিৎসা জগৎ 
১৩৬৯ শ্রা ) 

৬১৫৭ ওষধ ক্রিয়। 

বিষুপদ মখোপাধ্যায়। মানুষের জীবনে 

প্রাণ বিজ্ঞানের প্রভাব (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান ১৯৬২ জন) 

৬১৬১২ হাদ-পিশ্ডের রোগ 

হোয়াইট, ডাডলিপলা হৃৎপিপ্ড ও 

ধমনীর রোগ (চিকিৎসা জগং 
১৩৬৯ শ্রা ) 

৬১৬৮৯ মানসিক ব্যাধি 

অজিতকুমার দে। মানসিক ব্যাধির 

কারণ নিণয় (চিকিৎসা জগং 
১৩৬৯ ভা) 

৬১৬৯৩১৮ ধনুষ্টগকার রোগ 

ধহবপদ রায় চৌধুরী । ধনজ্টওকার 

রোগীর কথা (চিকিতসা জগৎ 

১৩৬৯ ভ। ) 

৬১৬৯৩২ কলেরা 

মাতড়িয়েফ, এম । মানয়ষর ঘোর শত্র 

কলের (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্রা) 

৬১৬'৯৩৬৩ ম্যালেরিয়া রোগ 

ক্রীলোভা, মারিয়া । ম্যালেরিয়৷ উচ্ছেদে 

শাধন (চিকিৎস। জগৎ ১৩৬৯ ভা) 

৬১৬'৯৯১ বাতরোগ 

বসম্তকুমার ঘোষ। বাত রোগের 

আধুনিক চিকিৎসা ( চিকিৎসা জগং 
১৩৬৯ শ্রা) 

৬১৬*৯৯৪ ক্যানসার যোগ 

ক্রাইল, জর্জ, জুনিয়ার। ক্যানসার 
(চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ ভা) 

৬৯৬'৯৯৫ যক্ষবা রোগ 

বিদ্বস্থাস্থ্য সংস্থা । যক্ষা রোগ (চিকিৎসা 
জগৎ ১৩৬৯ ভা) 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ২৬৭ 
৬১৬-৯৯৮ কুহ্ঠ রোগ 

অমিয়কুমার মজুমদার । কুণ্ত রোগ 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জন) 

৬১৭৩ আক্ষেপ রোগ--অস্ত্র চিকিৎস। 

হোয়াইট, লাসকোম্ব । আক্ষেপ রোগা- 

ক্রান্ত শিশহর পিতামাতাদের চিণ্তা 

লাঘব করার প্রয়াস (চিকিৎসা জগৎ 

১৩৬৯ ভা) 

৬১৭*১৫ প্লান্টিক সাজারা 

মিরিস্কি, মাক । শরীর তন্তু এবং অঙ্গ 

অপরের শরীরে স্থাপন বিষয়ে 

গবেষণা (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ শ্র।) 

৬২১৩১৯০৯৫৪১৪২ বিদহং সংবাহন 

--পহ্চিমবগগ 

অশোককুমার দত্ত। বিদংৎ সমীক্ষা 

(বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা) 

৬২৪'৫৫০৯৫৪১৪২ হাওড়। ব্রিজ 

বসংমিত্র । এপার গঙ্গা ওপার গঞ্গা £ 

হাওড়া ব্রিজের কাহিনী ( বসংধারা 

১৩৬৯ শ্রা) 

৬২৭'১২০৯৫৪ গঞ্গগ। নদী 

সধীরচন্দ্র সরকার । কলকাত। থেকে 

হলদিয়া, থেফে ফায়াককা (অমৃত 

১৩৬৯ শ্রা ১৮) 

৬২৯'১৩৮৮ শূন্য পরিক্রমা 

অয়ঞ্কান্ত, ছদ্ম । তৃতীয় ও চতুথ 

ভোস্তকের পৃথিবী প্রদক্ষিণ (অগৃত 

১৩৬৯ ভা ১৭) 

সংধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ মহাকাশ 

ভ্রমণ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ ১৭) 

৬২৯'১৩৮৮৫ গ্রহযাত্রা 

অশোককুমার দত্ত । গ্রহ্যাত্রার ভবেষাৎ 

(প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা) 
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পৃলিমা?সিংহ । ধুলা মাটি (জ্ঞান ও 

, বিজ্ঞান ১৯৬২ জলা) 

৬৪১৫ রম্ধন বিদ্য 

সুধীর। হালদার | রান্নাঘর (ক্র) (ভারত- 

বষ”১৩৬৯ আ+ শ্রা) 

৬৫৫৫ পুস্তক প্রকাশন 

আনউইন, স্যর জ্টানলি। প্রকাশনের 

মল কথা, অনুবাদ £ সৌরেম্দ্ুনাথ 

মিত্র (ক্র) (গ্রন্থ জগং ১৯৬২ আগ) 

গ্রন্থজগং। বিদেশ হইতে পুস্তক 

আমদানীর ক্ষেত্রে সংকট গ্গ্েন্থ 

জগং ১৯৬২ আগ ) 

সঞ্ঘ গিত্র। পুস্তক প্রকাশে সংকট 

(গ্রদ্থ জগং ১৯৬২ আগ) 

৬$$:৪৫৪ পুস্তক প্রকাশণ--ভারত 

অভযর়ংকর। ভারতীয় প্রকাশন সংকট 

(সাহিতোর খবর ১৩৬৯ আ) 

৬৫৯'১ বিজ্ঞাপন 

ক্ষিতী'্দ্ুকুমার নাগ । মাদকের মষণদা 

(বসুধার। ১৩৬৯ শ্রা) 

৬৬৪৮ খাদা সংরক্ষণ 

ইল] ভট্টাচায"' । খাদা সংরক্ষণ ( বেতার 

জগৎ ১৯৬২ আগ ১৬) 

৬৬৬৮৮ কৃত্রিম হীরক 
আব্দুল হক খন্দকার। কৃত্রিম হীরকের 

কথ! (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জংল)) 

৬৮৮৭২ খেলনা ' 
দপ্রসন্ন কঁঙাপাধায়। খেলনার কথা 

( বসঃধারা ১৩৬৯ শ্রা) 

৭০*শিক্পাকল1; আমোদ প্রমোদ 
'খেলাধঙা- '.. . 

[ ভাষ্ 

৭০১ : ললিতকলা--দঞ্গন ও তত্ব *- 

অমর গাগ্গুলী । সষ্টি আর উপভোগ 

(বছরূপী ১৩) ' 

আনন্দকুমার স্বামী । শিজ্পী ও 'পৃজ্ঠ- 

পোষক অনংবাদ £ সংধ। বস, (ক্রি) 

(গ্রবাসী ১৩৬৯ আ', শ্রা ) 

নলিনীকান্ত গংস্ত। শিষ্প ও শিল্পী 

( শুদ্বদতু ১৩৬৮ আশ্বি ) 

৭০১১৮ শিজ্পবোধ 

পশ্থবীশ গণ্চোপাধ্যায় । 

(মানস ১৩৬৯ শ্র]) 

৭০৪*৯১৪২১ নগ্নতা 

আসত ঘোষ। শিজেপ দেহজ নগ্রন্থপের 
সোন্দ্য দশন ও নগ্রতা, (মানস 

১৩৬৯ শ্রা) 

৭১১৪০৯১৫৪৫৬ নূতন দিল্লী--সহর 
পরিকঞঙ্পনা 

বেতাব জগৎ্। রাজধানীর নূতন রূপ 

(বেতার জগং ১৯৬২ আগ ১৬) 

98৬88 সচীকর 

রুূচিরা দেবী । কাপড়ের কারুশিজপ 

(ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ., শ্রা) 

সুনীর। মুখোপাধ্যায় । নক্সাদার টেবল 

রথ (ভারতনষ" ১৩৬৯ আ) 

শিজপবোধ 

সৃরচি আুখোপাধায়। ছোট ছেলে 

মেয়েদের পোষাক (ভারতধ্ষ' 

১৩৬৯ শ্রা) 

৭8৬৪৬ কাঁথা শিজ্প 

কনাদ চোধুৃপী। ছেড়া কাঁথায় শংয়ে 

( অত ১৩৬৯ ভা ১৭) 

৭৪৬৪১ বাঁশ ওবেতেরকারজজ 

শান্তিপ্রিয় মেনগ্প্তি। বাঁশ ও বেতের 
কাঙ্জ (বেতার জগৎ ১৯৬২ আগ 
১৬) 
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৭৭১ আলোকচিত্র 

পুলিনবিহারী চক্রবর্তী । আলোক চিত্রের 

ভাষ। ( মানস ১৩৬৯ শ্রা।) 

৭৮১৫৫৬০৯৫১৪ লোকনৃতা-_বাংলাদেশ 

আশ.তোষ ভট্টাচাষ। বাংলার লোক- 

নৃত্য £ ব্রতন-ত্য (কালপুরুষ 

১৩৬৯ আ) 

৭৮১'৭৫৪১৪ সঙ্গীত-_বাংলাদেশ 

জয়দেব রায়। বাংলা গানে দেশপ্রেম 

( বসুধারা ১৩৬৯ ভা) 

প্রণবকুমার রায়। আধুনিক সংগীতের 

রূপ (উত্তরকাল ১৩৬৯ আ) 

৭৮১:৭৫৪১৪ সঙগীত-_বাংলাদেশ-_ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হরেন চক্রবতাঁ। রবীন্দ্র সঙ্গীত £ 

য়েকটি দিক (পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

৫0৮৪৪৯৫৪১৪২ লোক সং্গীত-_ 
পশ্চিমবঙ্গ 

শৈলেনকুমার দত্ত। বধমান জেলার 

ভাদগ্ান (বসমতী ১৩৬৯ আ) 

৪৯১১'৪৩ সিনেমা 

নিমলকুমার ঘোষ । চলচ্চিত্র--ফলিত 

শিপ ( অমৃত ১৩৬৯ শ্রা ১৫) 

সত্যজিত রায়। বাস্তবের পথে চলচ্চির 

(মানস ১৩৬৯ শ্রা) 

সাঙ্জি আইনজেনষ্টাইন। পোটেমকিন ঃ 

আঙ্গিক এঁক্য এবং গভীরানংভূতির 

পরিস্ফূটন (অনুবাদ কৃফ ঘোষ) 

(মানস ১৩৬৯ শ্রা) 

৭৯১৪৩০৯৪১৪২ সিনেমা -পশ্চিমব্গ 

অজিত মহখোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায় 

প্রসঙ্গে ( উত্তরকাল ১৩৬৯ বৈ ) 

চিন্রভান;, ছদ্ম । ১৩৬৮ সালের বাংলা 

ছবি (বসুধারা ১৩৬৯ শ্রা) 

বাংল। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রবদ্ধের নির্ঘণ্ট ২৩৯ 

মিহির ঘোষ । আলোচনা £ সতাজিত্য়ায় 

প্রসঞ্চগে ( উত্তরকাল ১৩৬৯ জ্যে) 

মিহির সিংহ । সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চন- 
_ জঙ্ব। (প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা) 

শান্ত বস ও জিফু দে। কাঞ্চনজঙ্ঘ। 

(পরিচয় ১৩৬৯ শ্রা) 

সনং চট্টোপাধ্যায় । আলোচনা £ সত্যজিং 

রায় প্রসঙ্গে (উত্তরকাল ১৩৬১ জৈ) 

৭৯২+০১৯৫১ রঞ্গমঞ্চ-টীনদেশ 

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥। মেই লান ফাও 

চীনা অপেরা ও থিয়েটারের প্রশ্ন 

(বহুরূপী ১৩) 

৭৯২'০৯৫৪১৫ রঞ্গমণ--বাংলাদেশ 

কিরণময় রাহা । নাট্র-সমালোচনা ( বছু- 

রূপী ১৩) 

কুমার রায় । থিয়েটার--১৯৬১ (বহুরূপী 

১৩) | 

নলিনী কুমার বসু। নাট্র আন্দোলন 

প্রস্গে (বহুরূপী ১৩) 

শম্ভু মিত্র । কয়েকটি প্রন (বহুরূপী ১৩) 

৭৯৩৮ যাদ:বিদা 

অজিত কৃষ্ণ বসু । বিচিত্র যাদ:কথা (ক্র) 

( বসুমতী ১৩৬৯ আ) 

৭৯৬৮১ কুস্তি 

অজয় বসু । খেলার মাঠের স্বাধীনতা 

(অমুত ১৩৬৯ শ্রা১৫) 

৮০৩ সাহিত্য 

৮০১ সাহিতা- দন ও তত্তহ 

মণীপ্প্নাথ . মখোপাধায়। মাহিত্া 

'দরশনের ভূমিকা £ অনংমিতিবাদ (ক্র) 
(বিশববাণী ১৩৬৯ ভা) 

শরৎচন্দ্র চট্রোপাধায় । সাহিত প্রেরণা 

( সাহিতোর খবর ১৩৬৪ শ্রা) 
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৮০৯৯১ সাহিত্য ও বাদ্তবতা। 

হাটলে, এরিক । সাহিত্যে সমাজ 

বাস্তবতা, অনুবাদ £ সজীব চট্ট্যো- 

পাধ্যান্ন (ক্র) ( উত্তরকাল ১৩৬৯ বৈ, 

জ্য, আ) 

৮১৩৫ মাকিণ উপন্াস--ফক.নার, 

উইলিয়ম--আলোচনা 

অশোক মুখোপাধ্যায় । উইলিয়ম 

ফক-নার (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা) 

৮২৩৯ ইংরেজী উপন্যাস--লরেদ্স 

ডেভিড হারবা্ট--আলোচনা 

গ্রন্থজগং। “লেডী চ্যাটালিজলাভার” 

উপন্যাস অধ্লীল গ্রন্থ নয় (ক্র) 

( গ্রদ্থ-জাগৎ ১৯৬২ আগ ) 

৮৯১২ সংস্কৃত সাহিত্য 

বিফুপদ ভট্রাচায । আনন্দব্ধন ও রস 

প্রস্থান (বি*ব ভারতী পত্রিক! 
১৩৬৯ শ্রা-আশ্িব ) 

ভারত কুমার রায় । সংস্কৃত সাহিতো 

রাপজ প্রেমের রূপায়ন (বসংধার। 

১৩৬৯ আ ) 

৮৯১২২ সংস্কৃত নাটক--কালিদাস-- 
আলোচন। 

অমলেন্দু ঘোষ। বাংলার কালিদাস 

55৭ (ক্র) (সাহিতোর খবর ১৩৬৯ 
জেয, আ, শ্রা) 

৮৯১'২২০৯ সংস্কৃত নাটক--ইতিহাস ও 
সমালোচন। 

অমল হালদার । সংস্কৃত নাটক প্রসঙ্গে 

( বিন্ববাণী ১৩৬৯ শ্রা) 

৮৯৯*৪৩১ হিন্দী কবিতা--রামধারী পিং 
*দিনকছ'--আলোচনা। 

মায়! গুপ্ত । কবি রামধারী লিং 
- খ্রিনকরের। উবশী ( সাহিতোর 

খবর ১৩৬৯ প্রা) 

এ্রস্থাগার [ ভাঙ্ 

৮৯১৪৩১০৯ উদ কবিতা--ইতিহাস ও 

সমালোচন। 

অমিতাভ গপ্ত। ভারতীয় ভাষ৷ £ 

কাব্য পরিচয় উদর্য (ধহপদী 
১৩৬৯ বৈ) 

৮৯১*৪৩২৯১৯ হিন্দী নাটক--ইতিহাস ও 

সমালোচনা 

বিফুপদ ভগ্রাচায । হিন্দী নাটক ও 

নাট; আন্দোলন (সাহিতোোর খবর 

৬১৩৬৯ আ। ) 

৮৯১৪৪০৯ বাংল সাহিত্য--ইতিহাস 

ও সমালোচনা 

আরতি সিদ্ধান্ত ॥ প্রগতি সাহিতোর 

স্কট ( উত্তুরকাল ১৩৬৯ আ') 

জট্ায়হ, ছছ্ম । ইদানীং (ক) ( বছধার। 
১৩৬৯ শ্রা, ভা) 

জৈমিনী, ছচ্ম । প:বপিক্ষ (অম:ত ১৩৬৯ 
শ্রা ১৫) ভ) ১৬) 

নারায়ণ চৌধুরী । বাংলা সাহিতা ও 

বোহেমীয় ভাববিলাম ( শনিবারের 
চিঠি ১৩৬৯ জ্যে) 

নারায়ণ চৌধুরী । দমাজ বিয়োধী 

সাহিত্য ও সরকার (শনিবারের 

চিঠি ১৩৬৯ অ।) 

নির্মল বসহ। বাংল রেনেসাঁস পবের 

আলোচন। ( সাহিতেঃর খবর ১৩৬৯ 

জ্যে) 

ভোলনাথ ঘোষ । বিদ্যাসাগর ও বাংলা 

সাহিত্য (সাহিতোর খবর ১৩৬৯ আ) 

শদ্ভু মুখোপাধ্যায় । প্রগতি-সাহিতোর 

সংকট (উত্তরকাল ১৩৬৯ জেয) 

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় । নৈঃসঙ্গ্যের 

দীপ্তি ( উত্তরকাদ ১৩৬৯ বৈ ) 
সংবন্ধ ভট্রাচাষ। প্রগতি-সাহিতোর 

সংকট ( উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা) 



১৩৬৯ ] 

৮৯১১৪৪০৯২ বাংল৷ সাহিত্য-_-চরিঞ্র 

তপতী মেত্র। রবীম্দ্রু রচনায় চরিক্র 

সুচী কে) (সমকালীন ১৩৬৯ শর) 

ভব রায়। দেবী চৌধুরাণীর প্রফুল্ল 

( বি*শববাণী ১৩৬৯ শ্রা) 

দেবী চৌধুরাণীর হরবল্পভ ও 

ব্রজেশবর ( বি*ববাণী ১৩৬৯ ভ1) 

৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা__-জীবনানন্দ 

দাস--আযলোচনা 

অম্ধূজ বস । বাগশিজ্পী জীবনানন্দ 

(পৃবপন্র ১৩৬৮-৬৯ চে"জ্যে ) 

৮১১'৪৪১ বাংলা কবিতা--মাইকেল 

মধুসূদন দত্ত--আলোচনা 

অশ্রুকুমার শিকদার । মেঘনাদবধ কাব্য ঃ 

নাটকীরতা (প্ঝপত্র ১৩৬৮ 

আ-ভ।) 

ক্ষেত গুগ্ত। : মধ্ুসদনের জীবন 

গোধূলির কবিতা (পূঝ্পত্র 

১৩৬৮-৬৯ চেনজ্যে ) 

বীরেন্দু মিত্র । বীরাঙ্গনা কাব্যের 

পৃর্নবিচার (সাহিত্যের খবর 

১৩৬৯ শ্রা) 

৮৯১৪৪১১] বাংল কবিতা-রবীদ্দ্রনাথ 

ঠাকুর-_-আলোচনা 

জগদীশ ভট্রাচায"। কবি মানসী ২ খণ্ড £ 

কাবাভাষা (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ 
আট) 

--বালগোপালের ব্রজধামে (ক্র) (বিংশ 

শতাব্দী ১৩৬৯ শ্রা) 

প্রবাসজীবন চৌধরী। রবীন্দ্র-কাব্য দশ“নে 

মৃতুর রূপ (দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪০) 

প্রবোধরাম চকবনাঁ। “আমি নারী 

মহীয়সী”, ফরপদী.১৩৬৯ ভা) 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ২৪১ 

বিশ্বনাথ সাহা। রবীন্দু-নাটো নারী 

(সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ জে ) 

শীতাংশ মৈত্র । রবীন্দ্র সাহিত্যে 

পাশ্চাত্য প্রভাব (ক্র) (শনিবারের 

চিঠি ১৩৬৯ জৈ, আ) 

_ ঝ্নবীন্দ্রনাথ ও রোম্যান্টিসিজম (উত্তর- 

কাল ১৩৬৯ শ্রা) 

সতাজিং চৌধুরী । রবীন্দ্ুনাথের কাব্য 

নাট্য (পূরপত্র ১৩৬৮ আ-ভা ) 

৮৯১'৪৪১০১ বাংলা কবিতা--ইতিহাস 

ও সমালোচনা 

অজিত দত্ত। আধুনিক কাবোর ধার 

(বেতার জগং ১৯৬২ আ ১৬) 

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । বৈরবৃত্ত 

কাল ও সাম্প্রতিক কবিতা (ঞ্ুপদী 

১৩৬৯ আ ) 

কৃ ধর । কবিতার ধর্ম ও ক্রংদ্ধ দশক 

( উত্তরকাল ১৩৬১ বৈ ) 

দগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । বাংজা 

মঙ্গল কাব্য ও রবীন্দ্ু নাথ 

( প্রবাসী ১৩৬৯ শ্রা) 

ত্রিদিব মরকার। কবিতার ধম" ও ক্রুদ্ধ 

দশক (উত্তরকাল ১৩৬৯ শ্রা) 

পবিত্র মুখোপাধ্যায় । আলোচনা £ 

আধুনিক কবিতা ও ক্রং্থ দশক 

(উত্তরকাল ১৩৬৮ আ) 

ভবানীগোপাল সান্যাল । কাব্য নাট্য 

(সাহিতোর খবর ১৩৬৯ আ।) 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যার । মনসা মঞ্গল 

( ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ ) 

সনীল গঙ্গোপাধ্যায় । কিছু নতুন 

কবিতার বই সম্পকে" ইতষ্ততঃ 

(গ্পদী ১৩৬৯ ভা) 



২৪২ গ্রন্থাগার [ভাত্র 

সংশীলকুমার গৃপ্ত। আলোচনা £.  ৮৯১'৭৩৩ রুশ উপন্যাস--ডম্টয়েভ্গ্কি 
কবিতার ধম” ও ক্রুষ্ধ দশক (উত্তর -আলে'5চনা 

মলয় রায় চোধুবী। অপরাধ প্রসঙ্গে কাল ১৩৬৯ জো) 

৮৯১৪৪৩ বাংলা উপন্যাস--মাণিক 

বন্দ্যোপাধ্যায়--আলোচনা 

রবীদ্দ্ুনাথ গু্ত। কয়েকটী নায়ক £ 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের উপন্যান 

পরিচয় ১৩৬৯ আ ) 

৮১৯১৪৪৩ বাংলা উপন্যাস--শরৎচন্দ্ 

চট্রোপাধ্যায়--আলোচন। 

অরূণকুগার মুখোপধ্যায়। শরৎচন্দ্র £ 

পৃনধিচার (সাহিতোর খবর 

১৩৬৯ শ্রা ) 

৮৯১:৪৪৩1১] বাংলা উপন্যাস--রবীন্দ্ 

নাথ ঠাকুর--আলোচনা 

বলাই দেবশমণ। ববীন্দ্ুনাথের গোরা 

গোরা ও শরৎচন্দ্রের নববিধান 

(ভারতব্ষ ১৩৬৯ শ্রা) 

গ্মরণকুমার আচায'। রবীন্দ্ুনাথের 

একখানি উপেক্ষিত উপন্যাস ( দেশ 

১৩৬৯ শ্রা ৪০) 

৮৯১৪৪৩০১৯ বাংলা উপন্যাস--ইতিহাস 

ও সমালোচন। 

শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় । বাংল! 

উপন্যাসে বাস্তব চেতন (প্রবাসী 

১৩৬৯ শ্রা।) 

৮৯১'৪৪৩১ বাংল! ছোট গঙজ্প 

অগযত গোস্বামী । বাংলা ছোট গে 

সঙ্কট (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ আ) 

৮৯১'৪৪৩১ বাংল) ছোট গঙ্প--. 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা 

গান, এ | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

(বিংশ শত্ধান্দী ১২৬৯ ভ্রা। ), 

ডষ্টয়েভ-স্কি (সাহিতোর খবর 
৯৩৬৯ আ) 

৯০০ ইতিহাস ঃ জীবনী ঃ ভূগোল £ 
ভ্রমণ ও বিবরণ 

৯১৪৯২ হল্যাণ্ড - বিবরণ 

অশোককুমার ভট্টাচাষণ। পশ্চিমের পাতাল 

নগরী হল্যা্ড (দেশ ১৩৬৯ শ্রা 
৩৮, ৩৯ ) 

৯১৫৪ ভারত-- বিবরণ 

স্বামী বিবেকানন্দ । ভারত কি ত্রমসাচ্ছদ্ন 

দেশ? ( উদ্বোধন ১৩৬৯ ভা) 

৯১৫৪ সংস্কৃতি- ভারত 

সুনীঠিকুনার চট্রোপাধ্যায় । ভারতের 

কৃতি সোহিত্যের খবর ১৩৬৯ লে)) 

৯১৫ ৪১৪২ পশ্চিমবওগ--দ্রণণ 

গোরদাস বসু | পধণটক শি্গ ও পঠ্ঠিগ 

বাংল! ( ভারতব্ষ ১৩৬৯ আ ) 

৯১৬৩ মাকিণ যংজুরাক্ট্র-সমাজ জীবন 

বুদ্ধদেব বস্ । মাকিণী জীবন (ক্র) 

( অম:ত ১৩৬৯ শ্রা ১৫ ভা ১৬, ১৭) 

৯২০ জীবনী 

অদ্বদজ বস । জীবণী প্রসঙ্গ (পৃবপত্র 

১৩৬৮-৬১৯ ঠৈ-জ]) 

৯২০'০৫৪১৪২ পশ্চিমবওগ -জীবনী 

বসংমতী। চারজন ঃ প্রফ-ল্লচম্দু সেন, 

আশাপূ্ণ দেবী, নীতিশ চন্দ 
লাহিড়ী, গোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(বস,মতী ১৩৬৯ আট 

৯২১'৯১৪ ব্রজেদ্দ্ুনাথ শীল--জীবনী ও 
আলোচন। 

কালিদদাম নাগ। 'আচাধ ব্রজেন্দুনাথ 
শীল ( শিক্ষক ১৩৬৯ প্রা) 



গাগা 
ঘ জী য় গ্র ন্থা গা ল্র প ন্ষি ষয দ 

আশ্বিন ১৩৬৯ 

এস. সিদিকে ধান 

ৃ 
 বাউল। মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস 

বাঙল। হল পুরানো বাঙলা প্রদেশের ভাষা । বাঙল। প্রদেশ আজ আধংনিক 

ভারত ও পূব পাকিস্থানের মধ্যে বিভজ । কলকাতাকে রাজধানী করে পশ্চিম 

বাঙল। ভারতে অন্ত'ভুক্ত এবং পূর্ব বাঙল। বা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা। 

এই প্রবন্ধের শিরনামায় ব্যবহৃত *বাঙলা-মব্দ্রণ” বলতে বাঙলা ভাষায় মংদ্রণের 

কথাটাই বুঝতে চেয়েছি, যদিও স্বভাবতই বাঙল! দেশের গন্ডীর মধ্যে তা সীমায়িত 

থাকবে। ১৭৫৭ সালে পলাসী যুদ্ধের পর ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই 

প্রদেশের নিরন্ত্রণ প্রতিজ্ঞ করলে সেই সময় থেকে ১৮০ সাল পর্যন্ত সময়ের 

আলোচনণ এই প্রবন্ধের মূল বিষয় । 

এঁতিহাসিক পূর্ব ক 

কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় যে গোড়ার দিকে ভারতবষে চীনদেশের মত 

কাঠের রক করে মদুদ্রণ-পদ্ধতিতে ছাপানর চেচ্টা হয়েছিল ।১» কিন্তু সগ্টালনশীল 

ধাতব হরফ দিয়ে মবদ্রণের প্রচলন এদেশে ইউরোপীয় ওপনিবেশকদের এবং 

মিশনারীদেরং প্রচেজ্টাতেই হয়েছে । বযীশুইটরা পতুর্গীজ উপনিবেশ গোয়াতে 

১৫৫৬ সালে একটি ছাপাথানা স্থাপন করে এবং পরে অন্যান্য পর্তুগীজ কেন্দেও 

ছাপানর ব্যবস্থা করে। খীচ্টের বাণী প্রচার করতে নেমে ১৫৭৮ সালে কুইলন 

সহরে পতুণগীজ যীশ.ইটরা তামিল ভাষায় তাগিল হরফে একটি বই ছাপায়। 

ভারতে অন্যান্য ইউরোপীয় কেদ্দ্েও মুদ্রণ বিষয়ে কিছু উৎসাহ দেখা গিয়েছিল 

এবং কিছু ভারতীয়ের পক্ষে কাজটি গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল না। কিছু নঘীপত্র 
থেকে জানা যায় যে ব্রিটিশ ইস্ট ইম্ডিয়া কোম্পানির সহায়তায় ভীমজী পারেখ 

যোম্ঘাইতে ১৬৭৪-৭৫ সালে একটি ছাপাখান৷ প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু এথেকে মদ্রিত 

কোদ বই এখন পাওয়। যায় না। ড্রেনমাকের এক মিশনারী বাথলোমিউ জিগেনধাল 
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১৭১২ সালের সমসময়ে ট্রাকুবারে একটি ছাপাখানা খোলেন, এতে তামিল হরফে 

ছাপানর ব্যবস্থা ছিল। এর কিছু পরে, ১৭৭১-৭২ সালে রোমে “সোসাইটি ফর 

দি প্রপাগেশন্ অফ- ফেং সংস্কৃত €দেবনাগরী ) এবং মালাবার (তামিল ও 

মালয়ালম ) হরফ খোদাইয়ের ব্যবস্থা করে। 

বাঙলা দেশে পু গীজ 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পতুগীজর তাদের বাণিজিিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশ 

গুছিয়ে নেবার পর বণিকরা ও মিশনারীর। দেশের অন্যত্র শাখা-প্রশাথা বিস্তার করতে 
গুরু করল । বিনা কালক্ষেপে তারা বাঙলার সঙ্গে যোগসবর স্থাপন করল--বাঙলা 

দেশের সমৃদ্ধি ও জনসম্পদের খ্যাতি কয়েকশ' বছর আগে থাকতেই আরবী ও 

ইউরোপীর পরিব্লাজকের মারফত প্রচারিত ছিল। নূনে। দা কুনহা (গভণর 

১৫২৯--৩৮) ১৫৩৩ সালে চট্টগ্রামে €(পোটে? গ্রান্ডি) পাঁচটি জাহাজের একটি 

অভিধান প্রেরণ করেন । ১৫৮১ সালের পর থেকে একটি বাণিজ্য জাহাজ পূব- 

ব'ঙপার এই বন্দরটিতে প্রতি বছর এসে ভিড়ত। বাণিজ্যিক উপনিবেশ এবং মিশনাকী 

কেন্দ্র গড়ে উঠতে লাগল । নাগরি-তেও একটি কেন্দ্র গড়ে উঠল । বাঙলা ভাষায় 

প্রথম. তিনটি বই মুদ্রণের সঙ্গে এই কেন্দ্রুট জড়িত । 
অনেকগুলি নথী থেকে বোঝা যান যে পর্তুগীজ মিশনারীরা বাঙলা বইএর 

প্রতি মনোষোগ দিয়েছিলেন । খান্টধর্ম গ্রহণকারী বাঙালীদের মধ্যে কাজ করার 
জন্যে পতুগীজ মিশনারীদের প্রধান ফাদার মার্কস এস্টনিও সাস্ট;ক্ি নলংক্পা কট 

থেকে গোর কতৃপক্ষকে লিখলেন £ “ফাদারেরা [ইগন্যার্টিয়াস গোনেস, মানোয়েল 

সুরাইভা এবং মিজে] তাঁদের কঙতব্যে বিফল হন নি; ভাষাট। তাঁরা ভালই 

শিখেছেন, শব্দতালিক1 ও ব্যকরণ তৈরী করেছেন এবং স্বীকারোজি ও প্রার্থনা রঙন। 

করে নিয়েছেন; তাঁরা খাস্টের বাণী অন্ববাদ করেছেন-_ এগংলোর কোনটিরই 

এ পধদ্তি কোন অস্তিত্ব ছিল ন।”।৩ পূর্ব-বাংলার শ্রীপুর থেকে ফাম্সিসিকো। 
ফাণান্দেজ গোয়ায় তাঁর মিশনারী উধ্বতিনকে লিখে জানান যে খাঁঞ্টের বাণীর মূল 

ব্যাখ্যা করে তিনি একটি পূগ্তিক লেখেন এবং প্রশেনান্তর-পদ্ধতিতে একটি বই লেখেন। 

তাঁর মিশনারী সহযোগী ডোবিনিক দ্য সাউজ। এই বই দুটি বাগলায় অনুবাদ করেন 

ধলে মনে হয় ।* বহু আগে ১৭২৩ সালেও ফাদার বারবিয়ার কর্তৃক বাঙলায় 

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে রচিত একটি ছোট বইএর উল্লেখ পাওরা বায় ।« 

উল্লিধিত বইগৃলির ফোনটিরই এখন আর অল্তিত্ব নেই এবং এট! জানা যায় ন। 

থে ধইগলি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা । যাহোক, এর কিছুকাল পরে ভারতের বাইরে কিছু 
বই বাঙলার মুদ্রিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য হল ফাদার 
হযানোয়েল [দয ভ্যসম-প্কাও- নামের সঙ্গে জড়িত তিনটি বই তিনি ছিলেন 

আখখ্টানিয়ান 00 85885804500 এরং ১৭৩৪ সালে বাগুলায় জাদেন ।. উলেস্টিনোয় 
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পেপ্ট নিকলাস-এর মিশনের রেই্ররূপে তিনি ১৭৪২ সালে ঢাকা জেলার ভাপন্নালের 

সন্নিকটে নাগোরি-তে কাথলিক গীজণার সঙ্গে সংযংক্ত ছিলেন।* «নব দীক্ষিতদের 

সহজে শিক্ষা দেবার জনে)” তিনি বই লিখেছিলেন । 

তাঁর ৭0806০1515105 05 000100179. 01)03658 ১৭৪২ সালে লিসবনে ফ.ন্সিসকো 

দ্য সিলভা মুদ্রিত করেন। এর বাঙগা এবং পতৃণগীঙ্গ ভাষাম্তয় দুটোই কোগ্মান 

হরফে দহ-কলমে ছাপা হয়েছিল । ভূষণার যুবরাজ হিন্দংধম থেকে দীক্ষিত হন। 

তাঁর রচিত একটি বাঙল। বইয়ের মূল থেকে ম্যানোয়েল দ্য এ্যসামংপংকাণ্ড অনুবাদ 

করেন বলে উল্লেথ পাওয়। যায় ।* 

ফাদার ম্যানোয়েল রচিত গ্বিতীয় বই 00101089109 495 17050510195 8 ০ 

১৭৪৩ সালে লিসবনে দ্য পিলভা কতৃক মহদ্রিত হয়। বাঁদিকের পচ্ঠো বাঙগপায় এবং 

ডানদিকের পজ্ঠ। পতুগীজে দুটো ভাষাই রোমান হরফে ছাপা হয়েছিল । এই বইটি 

0০9017501570 08 0০9001056 0106209290 0০117000500 0191056 ৪0 14101076 

১65089115 € [901:00%062 না.মও পরিচিত । বইটি 'কৃপার শাস্ত্রের অথ" ভেদ'-.. 

বাঙল। নামেও খ্যাতি লাভ করে। 

তৃতীয় বই ৬০০৪5০19110 62 19191091060891]9 55195088115 ৪ 09:008062 

01510100 610. 0095 1781665, ১৭৪৩ সালে লিমবনে দা) সিলভা মুদ্রিত করেন। 

এর মধ্যে বাঙলা-পতু'গীজ ও পতুণ্গীজ-বাঙলা শব্দাবলী দংটে! অংশে সম্নিবিষ্ট আছে । 

তার আগে সাহায্যকারী হিসাবে বাঙলা ব্যকরণ সংযঃক্ত হয়েছে ।” সারা বইটাই 

রোমান হরফে মুদ্রিত হয়েছে । 

অন্য দুটো বাঙলা! বই বেণ্টে। দ্য সেলভেস্বরে (বা দ্)যসংজা) কতৃক রচিত। 

এক সময়ে তিনি কাথলিক মিশনারী ছিলেন, পরে প্রটেন্টযাপ্ট ধমে দীক্ষিত হন। 8০০1: 

96,00071302 71852 থেকে তাঁর আংশিক অনুবাদ গপ্রার্থনামালা” এবং 'প্রশ্নোত্তর- 

গাল) নামে লণ্ডনে প্রকাশিত হয় । বই দুটোই রোমান হরফে মহদ্বিত হয় । 

এই মিশনানী প্রকাশন। থেকে দেশীয় সাহিত্যের কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি হল 

না। প্রথমত এই ধরণের ধর্মীয় ও সগ্রদায়গত প্রকাশনার আবেদন সাধারণ লোকের 

কাছে বিন্দুমাত্র নেই । দ্বিভীয়ত, তদানীন্তন বাঙালীদের ভাষা ও সাহিতোর ওপর 

অুদ্রণের সম্ভাব্য কল্যাণকর প্রভাব বোঝার মত শিক্ষা বা সামাজিক সংস্থ। ছিল না। 

শেষত, বাঙল। শিক্ষা জগতে অলীকবাদ ও নেতিবাদের আধিপত্য তখন বিরাজ করত 

নাথানিয়েল ব্যাসী হল:হেড-এর ৫ ১৭৪৯-১৮৩০ )* এবং উইলিয়ম কেরী-র (১৭৬১- 

১৮৪৪ )৯* মত স্বাধীনচেতা এবং যোগা বোদ্ধারা অম্টদশ শতকের শেষের দিকে এবং 

নবম শতকের গোড়ার দিকের বাঙলা বই সন্ধান করতে .গিয়ে, বইয়ে প্রচন্ড অভাবের 

কথ? উল্লেখ করেছেন । হলহেড তাঁর স্মরণীয় বাঙলা ডাষার বাকরণ সঙ্কলন করতে 

গিয়ে বাঙপ। গ্রদ্থকারদের র5নার সঙ্গে তাঁর. ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক 'সম্ভেবও মাত্র 

ছয়খানি লুগ্ত বইয়ের মম্ধান পান বলে অভিযোগ করেন॥ এর - মধ্যে ঘহাকাব। 
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রামায়ণ ও মহাভারত অন্তভূক্ত, অবশ্যই হস্তলিখিত পাণ্ডংলিপি আকারে অন্যানা- 
গুলির মত। বাউলা এবং সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পশ্ডিত উইলিয়ম কেরী পরবতীকালে 

বাঙলার সংস্কৃতি ও ধম“কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়ে কঠিন পরিশ্রমসাধ অনসন্ধান চালিয়ে 

মাত্র চল্লশখান। বাঞ্গালায় হস্তলিখিত পুথি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। 

ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানি 
সাহিত্য ও বইয়ের এই বন্ধ্য। দীন দ:শ্যের পটভূমিকায় বাঙলা বই প্রকাশনা-ধারার 

মঞ্চ স্থাপিত হচ্ছিল । এই অগ্রগতির মুল হল রাজনৈতিক। ১৭৫৭ সালে 

পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইন্ট ইন্ডিয়। কোম্পানি এম*বধমর বাঙলা প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ 

ভার পেল। দ.ুবলি নবাব, কুচক্রী পরিষদ ও জনসাধারণের হাত থেকে তরোয়াল 

কুটণীতি ও ফড়ষন্ত্রের সুনিপুণ সমন্বয়ে কোম্পানি ১৭৭২ সাল্পেই বাঙলার 

শাসনভার দখল করেছে । পরবতাঁকালে দেশের ওপর কর্তৃত্ব সুসংব্ধ করায় 

উদ্দেশ্যে বাঙল৷। ভাষার উদ্নতির প্রতি আগ্রহ দেখাতে লাগল । বাঙল্সায় কথোপকথন 

ব৷ সাহিত্যের প্রতি কোন আন্তরিক অনুরাগ-এর মধো খত্জে পাওয়া যাবে ন1। 

বরঞ্চ মোগলের আমল থেকে প্রচলিত এতদিনের গতানুগতিক পারসী ভাষার মাধ্যমে 

কতৃত্বের কাঠামোটাকে ধ্বংস করাই এর উদ্দেশ্য ছিল 1১১ যাহোক, বাঙলা ভাষার 

উন্নতি হতে লাগল তা সত্বেও । 

কোম্পানি তার কম চারীদের বাঙল। শেখানোর উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় সিড়ি হিসাবে 

বাঙলা ছাপাখানার উন্নতিতে উৎসাহ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করল। হলছেড, কেরী 
এবং ন্যাথানিয়েল পিট্সং ফর্স্টার এর মত ইংরেজ ভারততত্ববিদ্রা বিশুদ্ধ সংস্কৃত 

বল বাঙল!। ভাষার শিক্ষা দেবার কড়া সমর্থক ছিলেন। মহসলিম-বাঙলা সহ 
ইনলামীর ভাষাগ,লির প্রতি আক্রমণ সক হল ।॥ ইংরেজ সমথণকদের অবিরাম 

প্রচেন্টার সথ্চে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমগ্র প্রশাসন বাবস্থার সহায়তায় ১৮৩৮ 

সালে একটি আইন বিধিবদ্ধ হল--তাতে কোম্পানীর শাসন এলাকায় কোন আদালতে 

আরবী ও পাশীভাষা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হল। 

অ-ইসলামীয় দেশীয় ভাষাগংলিতে রচনার উম্নতি খুব দ্ুততালে এগোতে 

লাগল। ১৭৫৫ সালের পরে দেশীয় ভাষায় লিখিত সাধারণ বিজ্ঞপ্তিগুলি বাজারে 
লটকান হতে লাগল। ওয়ারেন হে্টিংস ১৭৭২ সালে বাঙলার গভর্ণর হন এবং 

১৭৭৩ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত গভণর জেনারেল ছিলেন। কোম্পানির ভারতী 

প্রজাদের প্রতি কত'বো যেন নিষ্ঞ। দেখান হয়--এ বিষয়ে ইংরেজ সিভিলিয়ান বা 

রাইটাসদের সংশিক্ষা দেবার জন্যে তিনি গভীর আগ্রহ দেখান। ভারতীয় ভাষার 

শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যিক করা হল এবং ফোট" উইলিয়ম ও হেইলবারি কলেজের 
পাঠনালায় এর ওপর জোর দেওয়া হল। হুলছেড, উইলকিন্প, গ্লা।ডউইন, জোম্স 

প্রভূতি. ভারতত্তৰখিদ পণ্ডিতদের গৃঞ্ঠপোষক হিসাবে হেপ্টিংস তাঁদের কাছে এই সব 
ছাওদের উপযংক্ত বই লিখে দেবার জনা সবিশেষ বাগ্রতা দেখাতেন। 
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ভারুতীর় ভাষায় অধ্যয়ন ও বই রচনাযর ইউরোপীয় €ও পরে ভারতীয়) পণ্ডিতদের 

উৎসাহ দেবার নীতি্টির সম্প্রসারণ করা হল । ইংরেজ সমাজসেবক ও রাজনৈতিক 

কমী উইলিয়ম উইলবারফোন* ১৭৯৩ সালে ভারতে তখন লঙড* কণ-ওয়ালিশ 

গভণ“র জেনারেল ) পালণমেন্টে প্রস্তাব করেন যে ভারতীয় প্রজাদের আরো ভাল 

এবং বেশী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করুক ॥ ১২ এলে ইউরোপীয় 

মিশনাবীদের ও শিক্ষিত সাধারণের ক্রিপ়াকলাপে এবং ছাপাখান। প্রতিষ্ঠায় অনেক 

সহায়তা হল। খাষ্টধম" প্রচারের উদ্দেশো এবং ভারতে এক শ্রেণীর উন্নত ইউরোপীয় 
নসিভিলিয়ান তৈরি করার উদ্দেশ্যে এই ছাপাখানাগ্লি স্থাপিত হলেও তারা 

সাধারণ শিক্ষার মান উদ্নয়ন করার জন্যে আংশিকভাবে কাজ করতে লাগল । বাঙলা 
ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এবং বাঙলায় সাধারণ শিক্ষা প্রসারে প্রথমে পরোক্ষভাবে 

এবং শেষত গ্রতাক্গভাবে এই ছাপাখানাগলি সহায়তা করেছিল । 

বাঙলার মংদুণশিজ্পের ইতিহাসে দুটি স্মারক-স্তম্ভ আছে । একটি ১৭১৯৯ সালে 

শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিঘ্ঠা এবং অপরটি লর্ড ওয়েলেসলি কতৃকি ১৮০০ সালে 

“তরুণ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষ'দানের উদ্দেশ্যে” ফোট উইলিয়ম 

কলেজ প্রতিজ্ঞা। মাকুইস অফ: হেস্টিংস (তখন গভরণর-জেনারেল ), বাটারওয়াঘণ 

বেইলি, উইলিয়ম কেরি প্রভতির লমর্থনে ১৮১৬ সালে কালকাটা বক সোসাইটি 

প্রতিভ্ঠিত হ'ল। 

বাঙলায় ছাপাখান। 

১৭৫৮ সালে হুগলীতে মিঃ এখ্ড্রজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছ'পাখানাই হল বাঙলার 

প্রথম ছাপাখানা । এখানেই হলহেডের ব্যকরণ মুদ্রিত হয়। এ সম্পকে এর 

বেশী আমাদের জানা নেই । ১৭৮০ সালে জেনস: অগ্রাস্টাস ছিকি বেঙ্গল গেজেট প্রেস 

প্রতিষ্ঠা করলেন--এ থেকেই নিন্দারটনাকারী বেঙ্গল গেজেট বা চলতি কথায় হিকির 

গেজেট প্রকাশিত হতো! । ১৭৮৪ সালে ফদ্সিস "ল্যাডউইন১৩ ক্যালকাটা গেজেট প্রেস 
প্রতিষ্ঠা করেন--এথেকে সরকারী গেজেট ছাপা হ'তে এবং ইস্ট ইস্ডিন্না কোম্পানির 

অনেক ছাপার কাজ করা হঃতো।॥ কিছু পরে সরকার নিজের ছাপাখানা বাঙলা 

হরফ-নিমণণের জনক চাল*স উইলকিক্স-এর সহায়তায় প্রতিষ্ঞা করলেন। তিনি 

প্রেসের সাময়িক পরিচালকও ছিলেন । অন্টাদশ শতকের শেষের দিকে ক্যালকাট। 

ক্রনিক্র প্রেস, পোস্ট প্রেস, কেরিস এণ্ড কোম্পানি এবং রোজারিও এণ্ড কোম্পানি-- 

প্রেসগ্লি প্রতিষ্ঠিত হয় বলে মনে হয়। 

১৭৯৯ সাল থেকে বাধানিষেধ ও সেম্সরপ্রচার যুগ সংকর হ'ল । সমরকালীন 

সাবধানতা হিসাবে মাকুইস অফ ওয়েলেসলি কড়াভাবে প্রেসের স্বাধীনতা হরণ 

করলেন দংটি কার্সূচীর দ্বার; প্রথমত কলকাতায় মুদ্রণ ও প্রকাশন “বিষয়ে 

বাধা-নিষেধ আরোপ করে এবং দ্বিতীয়ত সহরের বাইরে কোনকিছু ছাপান নিষেধ করে 
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দিয়ে । এই অবস্থ। চলল ১৮১৮ সাল পর্যন্ত; তখন মাকু'ইস অফ হেস্টিংস প্রেসের 

স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। এর পরে অধিক সংখ্যায় ছাপাখান। প্রতিষ্ঠা হতে লাগল, 

এর মধ্যে ভারতীর মালিকানায় ছাপাখানাও ছিল। ১৮২৫-২৬ সালে শুধু 

কলকাতাতেই প্রান চ্লিশটা ছাপাখানা ছিল । বড় ছাপাখানাগ,লির উল্লেখ আগেই করা 

হয়েছে, এর সঞ্চে সংযুজ্জ হলো-_বছবাঞারের লাভেন্ডিয়ার প্রেস, ইন্টালির পিয়াস” 

প্রেস এবং ধমতলায় প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ইউনিটারিয়াল প্রেস। 

১৮০৬-৭ সালে খিদিরপংরে প্রতিষ্ঠিত বাবৃরামের সংস্কৃত যন্ত্র দেবনাগরী হরফে 

হিন্দী ও সংস্কৃত ছাপায় বৈশিষ্টট অজ'ন করে। অন্যানা ছাপাখানাগ্লির মধো ছিল 

দিজপুরে মংন্সি হেদায়েতুল্লার মহম্মদী প্রেস, হিন্দুস্থ।নি প্রেস এবং কলেজ প্রেম । 

বাঙলায় আদি হরফ ঢালাইকারী 
বাঙলা বণণমালার প্রথম হরফগঃলি ভারতীয় ভাষায় অন্যানা বর্ণমালার হরফ 

ঢালাইয়ের মত রিদেশে চালাই করা হয়েছিল । জিন দা ফনটেনি, গ,ই টাকা ই্টিনে 

নোয়েল এবং রূদ দা বেজে১* --এই জিসৃইট ফাদারদের রচিত একটি বইয়ে প্রথম বাঙল। 

হরফ বাবহৃত হয়েছিল । বইটির শিরনামায় লিখিত ছিল 01১50758000 010%510065 

6117090)017)96101065 0001 5617৮10 & 1%715601:910986015116 1 ১৬৯২ সালে বইটি 

প্যারিসে প্রকাশিত হয় । জজ জ্যাকব খের কতৃক ল্যাটিন ভাষায় রচিত, 40101. 

720১ ( ওর-গজেব ) এবং ১৭২৫ সালে লিপঞ্জিগে ম:দ্রিত বইটিতে বাঙলা বর্ণমালা 

সন্নিবিৎ্ট ছিল । এই বইটিতে বাঙলায় ১ থেকে ১১ পযন্ত সংখা দেওয়া ছিল বাঙলা 

বাঞ্জনবণ" ছিল এবং সাজেন্ট উল্তক-গটাং মেয়ের জামণান নামটির বাঙলার বর্ণাম্তরিত 

ছিল। এই হরফগুলির নকল করে জোহান ফেডারিক ফিজ তাঁর 01601130136 
10190 0001061)091$501)61 3191801)07615061 গ্রন্থে ১৭৪৮ সালে লিপকঙ্জ্রিগ থেকে ছাপান 

১৭৪৩ সালে লিডেন থেকে প্রকাশিত 21506119779 009081-এ জোন্স জশযয়া 

কেটেলিয়ার লিখিত একটি হিন্দুস্থানী ব্যকরণ মংদ্রিত হয় ॥ এতে স্বরবর্ণ ও বাঞজণবণ" 

সহ প্রায় পম্পর্ণে বাঙলা বর্ণম!লা মখদ্রিত হয়, এর নাম নেওয়া হয় 21010915000 

2:5170)800010, এই হরফগুলি ঢ।/লাইয়ের বিষয়ে কিছুই জানা যার না এবং 

হস্তলিপির মোটামুটি আদশে'র ওপর ভিত্তি করে এগ,লি তেরি করা হয়েছিল। 

বাঙলা হছরফের ইংরেজ ডালাইকারী 
ভারতে ইংরেজ স্বাথের সঙ্গে নঙ্গতি রেখে ইংরেজ হরফ ঢালাইকারীরা বাঙল। 

"ফর সমসযাট। তুলে নিল । এই কাজে নিযবুস্ত ঢালাইকারীদের মধ্যে ছিলেন জোসেফ 

জ্যাকসন লগ্ডনের ক্যাসলন ফাউন্ডিতে তিনি মাজাবসার কাঞজ্জ করতেন তা থেকে 

পরে কযাসলন কতৃপক্ষের বাধা সত্বেও নিজের চেষ্টায় দক্ষত। অর্জন করে পাণ্-কাটারের 

গদ অধিকার ফয়েছিলেন। : নিজের ঢালাইখান। খল্রে তিনি প্রাচোের বিবিধ হরফ ঢালাই 
কয়তেন। : ১৭৭৩ সালের একটি তালিক! থেকে জানা যায় যে তিনি হিব্রু, পারশী এবং 
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বাঙল। হরফ মজহত রাখতেন। বাঙলাকে বলা হয়েছিল “আধুনিক সংস্কৃত” এবং 
ব্যাখা কর! হয়েছিল “বাঙলার প্রাচীন অধিবাসী হিন্দুদের প্রাচীন হরফের বিকৃত 9৮ । 
রো মোরেস অনংযায়ী ইন্ট ইন্ডিয়৷ কোম্পানীর কম-চারীভুক্ত ডাচ অভিযাত্রী উইলিয়ম 
বোজ্টের কাছ থেকে জ্যাকনন বাঙল! হরফ সরবরাহের অডণর পান ।১* উইলিয্বম 
বোজ্ট ছিলেন “কলকাতা মেপ্নর কোটে'র' বিচারক । 

প্রাচ্য ভাষ! সমূহের অধ্ায়নে উৎসাহ দেবার নীতির কায“সূচী হিসাবে ইস্ট 
ইশ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলা ভাষার একটি বাকরণ তৈরি করে দেবার জন্যে বোজ্টকে 
কমভার দেন। একজন বিরাট প্রাচ্তত্তববিদ হওয়। সন্তেবও এবং খুব উদ্যমশীল ও 
উদ্ভাবনশীল লোক হলেও ১৭৬৬-:৬৮ সালে কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের পরিণতি 
হিসাবে ভারত থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হয়। দশ্যতঃ বাঙলা হরফ খোঁদাই-এর 
ব্য'পারে তিনি নাজেহাল হচ্ছিলেন। রীড লেখেন, “যদিও এই ধরণের জটিল হরফ 
খোদাইয়ের ব্যাপারে সব বিষয়ে তিনি দক্ষ ছিলেন, তাঁর তৈরি করা নমুনা থেকে 
জ্যাকসন যে হরফ তেরি করেন, তা তেমন সন্তোষজনক হয় নি, কিছু দিনের মত কাজটি 
পড়ে রইল; কয়েক বছর পরে চাল“স উইলকিনস আরও যোগ্যতা ও পারদশাঁতার 
সঞ্চো কাজটি করেন।*১৬ বোজ্টের হরফ-খোঁদাইয়ের প্রচেষ্টা সম্পর্কে হলহেড মন্তব্য 
করেছেন £ “লণ্ডণের যোগ্যতম শিহ্পীদের দিয়ে মিঃ বোজ্ট...একপ্রস্থ হরফ তৈরি 
করার ঠা করেন; তাঁর প্রকাশিত নমূনার সহজতম অংশ, এমন কি মৌলিক 
বণগহ্লিরও হরফ তৈরি করতে ঠিনি এমন শোচনীয় ভাবে ব্যথণ হন যে একথা মনে 
করার কোন কারণ নেই যে, নতুন প্রচেষ্টার রূপায়ণ যেমন সবন্দাই উন্নতি সাপেক্ষ, 
তেমনি তাঁর প্রচেষ্ট। সফল হলে তার চেয়ে বেশী এগোত 1১৭ এই অসাফল্যে বোক্টের 
গত জ্যাকসনকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া 
কোদ্পানির একজন অফিসার ক্যাপটেন উইলিয়ম কাক'প্যাট ক তাঁর 01810081800 
1[10610091% ০৫ 01১৩ [1100091 1-8080885 বইটির জনো তাঁরই তশ্তবাবধানে জ্যাকসন 
অনেক উদ্নত দেবনাগরী হরফ তৈরি করে দেন। 

ন্যাথানিয়েল প্রসি হলছেড অন: দিত 0১৩ ০০৭ ০ 950000০ 1795৪-এর উল্লেখ _ 
করতেই, হর । ১৭৭৭ ৷ সালে প্রকাশিত এই বইটিতে বাঙলা ও দেবনাগরী হরফের একটি 
করে পট সং বলিত ছিল 1১৮ 
বাঙলা লেখকের হাতের লেখার টানের হরফগ;লির নিকটগ্ম মকল করার 
প্রচেষ্টা করতে গিয়ে সকলেই বঃথ' হন। এ হরফগহলিকে আদশ করে নিয়ে 
হরফ খোঁদাইকারীর৷ তাঁদের নিজেদের মেজাজ খেয়ালখুশী ও আন্দাজ মিশিয়ে 
দিতেন। বর্ণ বণণগালার হরফ খোঁদাইয়ের পথিকতযাই এই ভুঙ্লটা করেছেন । 
ইউরোপের আদিবংগের মুদ্ুকদের সম্পকে পোজক মন্তবা করেছেন “এগনকি 
ক্লান্তিহীন অধযাবসায়ের সঞ্চে অবিরাম চেষ্টা করতেন হাতেরলেখার টান এমন নিখ-ত 
ভাবে নকল করতে মাতে তাঁদের শৈলী ছবহু হাতের লেখা পান্ডুলিশির মত দেখায়”) ১, 
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চার্লস্ উইলকিল্দা এবং হল্ছেডের “ব্যকরগ” 
১৭৭৮ সালে হলহেডের & 91810009107 006 961951 181780986 

প্রকাশনাকে বাঙলা হরফ-বিজ্ঞান, মুদুণ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রে গুকত্বপংর্ণ পদক্ষেপ 

বলতে হয়। কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দংরবতাঁ একটি ছোট সহর হ্ুগলীতে 

মি: এন্দ্রজের ছাপাখানায় এই এঁতিহাসিক বইটি ছাপা হয়। চালস উইলকিন্স 

(১৭৪৯ 7১৮৩৬ )২*-এর প্রচণ্ড ও অক্লান্ত উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার ফলে এই অসামান্য 

সাফল্য অজিত হয়েছিল । উইলকিন্সকে বল হ'ত বাঙলার ক্যাকসটন। 

আনহমানিক একুশ বৎসর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া! কে.ম্পানির “রাইটার”-এরং ১ 

চাকরী নিয়ে তিনি সমদ্র পেরিয়ে বাঙলায় আসেন । অনা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের 

মত তিনিও খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত ও পারসী অধায়ন করেন। তা ছাড়াও 

এই ভ।যষাগংলিতে হরফ তৈরি করার বিষয়ে তিনি গবেষণা করতেন । এই সময়ে 

গভর্ণর জেনারেল ছিলেন ওয়ারেন হেগ্টিংস। প্রশাসনিক হিসাবে তাঁর প্রতিহত 

কমণ্জীবন সত্তেবও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চান্তা জ্ঞানের পঞ্ঠপোষক ছিলেন । হিন্দ 
আইন এবং রাল্ট্রতম্ত্র সম্পর্কে আলোচন। 115৩ 09৭৫ ০৫ 9০৫০০ 1-2ঘ প্রকাশ . 

করতে হলছেডকে তিনিই প্রেরণা দেন। এই সাফলো উৎসাহিত হয়ে তিনি /. 

37800009106 036 73508911 [,819098৩ সঞ্কলন করেন। 

হলহেডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হলে তিনি দেখলেন যে ঢালাই-করা ব'ওলা৷ হফ 

পাওয়া যায় না। জ্যাকসনের বাঙল। হরফ ঢালাই অসমাপ্ত এবং সন্তোষজনক নয়। 

এই দ;ভগগ্যে তিনি হেগ্টিংস-এর কাছে গিয়ে মনে হয় উইলকিন্সের কথা 

বললেন। উইলকিন্প সৌভাগ্যবশত তখন কোম্পানির হুগ্রলীর কারখানার 

হরফ ঢালাইকার ছিলেন। ফলে উইলকিন্সের বাঙলা ঢালাই হরফ উদ্ভব হ'ল। 

“গভণর জেনারেলের অনুরোধ এবং বাগ্রতায় উইলকিন্স একপ্রস্থ বাঙলা হরফ 

তৈরি করার কাজে মন দিলেন। তাঁর সাফলা প্রশংসাতিরিঞ্ঞ । ইউরোপায় 

শিজ্পীদের সমস্ত সহায়তা থেকে বিচ্ছিদন এই দেশে তিনি নিজেই ধাতুবিশেষজ্ঞ, 

থোদাইকার, ঢালাইকার এবং মুদ্রুকের বিভিন্ন দায়িত্ব, নিতে বাধা, হয়েছিলেন ।,১২ং 

যে ধরণের কাজে এক বৃগ লেগে যায় এবং বছলোকের সহযোগিত। দরকার হয় 

তেমনি একটি কাজে মাত্র ব্যক্তিগত পরিশ্রমের দ্বারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি 

দক্ষতার সঙ্গে সাফল্য অঞ্জন করেছিলেন বলে অভিনন্দিত হন। 

উইলকিদ্সের সাফলোর বিচার করতে গিয়ে আমাদের মনে রাখতে হবে ষে 

রোমান বণণনালায় শ্বপ সংখাক হরফেপ জায়গায় ভারতীয় বর্ণমালার গড়গড়ত। 

হয়শোর বেশী হরফ আছে । এর মধ্যে স্বরধণের সঞ্চকেত চিচ্ছু এবং যংজ্ঞাক্ষর 

আছে । এই ধরণের ধণমালায় কাজ করতে চাই অনেক বেশী কঠিন পরিশ্রম, 

সমরক্ষেপ এবং অধিকতর দক্ষতা ॥ কম্পোজ ঘরের হরফ সরবরাহ রাখাও অধিকতর 
ধাতু বহুল) নর্দান এ এলিশের মতে, “য়োমান ছয়ফের একটি বইয়ের হাতে 
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কম্পোজ করার জনা দুটি টাইপ ফেসই যথেষ্ট, কিন্তু একটি ভারতীয় ভাষায় একই 

আকারের বইয়ের জনা সাতটি টাইপ-কেস দরকার 1৮২৩ 

£& 01229200605 3629511 1.90800885 একটি পর্ণ-অবয়ব বই। এর 

মধ্যে তখনই লুপ্ত মূল বাঙলা বই থেকে বিশদ উদ্ধৃতি দেওয়া হয়। বাঙলা 

হরফমালায় বহু টাইপ খোদাই করে উইলকিন্সকে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। 

বাঙলা হরফ খোদাইয়ের ব্যাপারে ১৭৮৬ পযন্ত হুগলীতে তিনি কাজ করতে লাগলেন 

এবং তারপরে কলকাতাতেও কোম্পানির প্রেসে কাজ চালাতে লাগলেন। বাওলায় বই 

হাপানর সক্ষমত। জানিয়ে এই প্রেস থেকে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয় ॥। এই ছাপাখানায় 

মুদ্রিত বইয়ের উদ্ারহণ হল, ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত এবং ১৭৯১ সালে প্রকাশিত 

জেোনাথন ডানকানের অনংবাদ ॥17005 26৪01980009 001 0৩ 4১000101305 0012 

০0490109119 0) ০0010 ০6 [0%91)6০ £১085819£ এন, বি, এড-মন্ডপ্টোনের 

960891715175150920 06 25801801905 0010 006 4010101505002 06109500510 

(৩ চওএহণুঞজাঠে ০0: 001201091090165, স্পছ্টই বোঝা যায়, পাঞ্চ-কাটা 

এবং ম্যাট্রজ-এ ছচি ঢালা ছাড়া আরো বিশেষজ্ঞগণের দরকার হয়েছিল এ কাজে । 

বাঙল। এনংসাই'ক্লাপেডিয়া বি*বকোষ*এ বলা হয়েছে যে বাঙালী কামার পঞ্চানন 

কম্কার প্রথম বাঙল। হরফের জনক; উইলকিন্স-এর ধাতুর কাজগুলো করে দেন। 

কিন্তু এট। উইলকিন্স-এর বুদ্ধিগত ও শ্িহ্পগত উৎকর্ষের সঙ্গে সংগতি রক্ষা 
করে না। 

“বি্বকোষে'এ সনিশ্চয়ে বল? হয়েছে যে উইলকিন্সের প্রথম হরফ কাঠে 

খোদাই কর] হয়েছিল ধাতুর পরিবতে॥ মৃদ্রণ সংক্রান্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে বে 

উইলকিন্স পঞ্াানন কম“কা কে হরফ-থোদাই শিক্ষা দেন, তিনিই প্রথম বাঙলা ছাঁচি 

তৈপীকরেন। পঞ্চানন কম“কার প্রতিটি হরফ খোদাই ও ঢালাই-এর জন্য একটাকা। 

চার আনা করে আদায় করতেন। মনে হয় এই হরফগৃলি কাঠের ওপর খোদ ই 

করা হত।২* এই ধরণের উক্তির পুনরাধূতি দেখি-শ্রীপামপুর মিশনাবীদের 
দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ঢ0570 ০96 [918 এবং “সশাচার দপ'ণ* দুটি সামটিক-এর 

জনা গাছের ছাল থেকে হরফ তৈরি করার পরীক্ষা করা হয়েছিল।২ৎ অন্যত্র দেখ 

যাল্প 8 ৮১৭৮০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ছাপাখান'য় কোন ধাঙলা হরফ ছিল না। 
এই ছাপাখানায় বাঙলা হরফ যখন যেমন দরকার হ'ত কাঠ খোদাই করে তৈরি করে 
লেওয়া হত।৭+৬ 

কাঠের হরফের উজিকারীর! প্রথম গে মুদ্রিত বাগুগা বণণমালার অবয়বে 

সমতার অভাব দেখিয়ে নিজেদের উক্তির সমথণন খোঁজন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা 

বলেন যে কাঠের হরফের ওপর অনবরত কালির গ্রজেপের চাপ এবং মুদ্রণ সময়ে 
কাঠামোর সঞ্চালনের দরুণ চাপের ফলে হরফগহলি বিকৃত এবং অকেজো হয়ে 
খেত।** হরফগংপির অপমতার বিষয়ে কিছু বিশেষজ্ঞর1 বলেন যে জগতের অন্যান 



২৫২ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

জায়গার যত বাঙলার হরফ গালাইয়ের আদি কালে হরফ ঢালায়ের জন্য সবর সমান 

ছঁচের ম্যাট্রিক্স বাবহার করা হ'ত না । তথাকথিত “কাঠের হরফ”এ মুদ্রিত কাগজ 

পরীক্ষ। করার পর আমরা সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছি ধে হুগলীতে ধাতুর হরফ 

ব্যবহার করা হয়েছিল । রীডও বলেছেন, “হরফ শিজ্পের গোড়ার দিকের কাজগংলি 

পরীক্ষা করলে এমন সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব যে সেই মংদ্রণগঃলি ধাতু ঢালা হরফে 

হাপা হয়েছে । ঢালাইয়ের পদ্ধতি সব সময়েই পরিণত ঢালাই পদ্ধতি ছিল না-- 

এট। হওয়া শুধু সম্ভব নয় কাজগুলি দেখলে স্পঙ্টই বোঝা যায় ।'”২৮ 

হলহেড চূড়ান্ত ও অন্ত্রান্ত প্রমাণ দিয়ে গেছেন। তাঁর বাকরণের ভূমিকায় 

লিখেছেন £ “বাঙলা হরফ ইস্পাতে নকল কর অত্যন্ত কঠিন'"*ঃ, এবং উইলকিন্স-এর 

*ধাতুবিশেষজ্ঞ, খোদাইকার, ঢাল'ইকার এবং মুদ্রুক” হিসাবে পরিশ্রমের উল্লেখ 

করেছেন ।২৭ 

১৭৮৬ সালে বিলাতে ফিরে গিয়ে উইলকিদ্ন 4 01810079820 05698051001. 

[.8084885 সঞ্ষলন করেন। ডবল: বামার এণ্ড কোং এটি 'মুদ্রিত করেন। ইস্ট 

ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেইরদের উৎসগ করা এই বাকরণটির উদ্দেশা ছিল “ভারতে 

সিভিল সাভিসে যোগদানকারী তরুণ ভদ্রলোকদিগের শিক্ষা দেবার প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য 

নিয়ে... সাম্প্রতিককালে যে কলেজ স্থাপিত হয়েছে, তার কল্যাণ করা 1৮৩৭ 

ব্করণটি সঞ্কলন বিষয়ে উইলকিন্স লিখছেন £ ১৭১৫ সালের সরুতে গ্রামাঞ্চলে 

বাস করতাম, হাতে অবসর থাকার দরুণ আমার কাগজপত্র গোছাতে লাগলাম এবং 

প্রকাশ করার জন্য তৈরী হতে লাগলাম । ইস্পাতে আমি হরফ খোদাই করতে 

লাগলাম, মা টট্রক্স এবং ছাঁচি তৈরি করে দেবনাগরী হরফ ঢালাই করলাম, নিজে হাতেই 

সব কাজ করলাম ।”০১ এ থেকে আরও প্রমাণ পাওয়৷ যায় যে উইলকিন্স হরফ 

খোদাই ও ঢালাই জানতেন । 

হলহেডের বাকরণ প্রকাশনার সাত বছর পরে ১৭৮৫ সালে জোনাথান ডানকান 

রচিত দ্বিতীয় বাঙলা বই প্রকাশিত হয়। ডানকান ছিলেন ধাঙলার সিভিলিয়ান 

পরে বোদবাই-এর গভর্ণর হন। 75৪91861005 002 0৩ 001701015050010 01 

0900৩ 10 006 0০০0: ০ 106%21065 £১080190 (মহারাজ নন্দকুমাষের 

এতিহাসিক বিচারের জন্যে নিজের সহায়তাকজ্পে স্যার এলিজা ইদ্পের সঙ্কলনও* ) 

থেকে ডানকান কর্তৃক 17057 0০68 এর অনুবাদ ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। 
হলহেডের ব্যকরণটি সম্পূর্ই ইংরেজীতে রচিত শংধু এর মধ্যে" দৃক্ট।দ্ত হিসাবে 

বাঙল। ব্বহাত হয়েছিল । কিন্তু ডানকানের অনবাদটিই পূর্ণাধয়ব বাঙল। গদোর 

প্রথম রচন। হিসাবে ন্যাধাতই আথ্যাত হতে পার়ে। 

ডানকানের রচনা্টি কোম্পানির ছাপাখানায় মৃদ্্িত হয়। এরপর নীল বেঞ্জামিন 

এডমন:গ্টোনের দ্টি রচনা এখান থেকে মুদ্রিত হয় । এদুটি হংল 86০0891 

11709150190 ০0৫6 25801801005 001 976 45017017150800) 06 1051166 (১৭৯১) 



১৬৬৯ | বাঙলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস ২৫৩ 

এবং 73605] 171917518002 06 29819010105 091: 009 09019810068 ০৫ 19815009065 

(১৭৯২)। ১৭৯৩ সালে “বেঙগল এস্টাবলিশমেস্টের একজন বণিক" হেনরি 

পিট-সং ফর-স্টার কণ“ওয়ালিস কোডের অনবাদ প্রকাশ করেন। কণ+ওয়ালিস কোড 

হ'ল «মহামান্য নবাব গভণ্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে ১৭৯৩ সালে বিধিবদ্ধ সমগ্র 

আইনের সংগ্রহ |” প্রমাণত, এই কোডগংলি একই ছাপাখানায় মুদ্রিত । ইতিমধ্যে 

ছাপাখানা সরকারী ছাপাখান। নামে আখ্যাত হচ্ছে। 

যতদুর জান৷ যায় ডানকানের এবং এডমন:স্টোনের অনবাদ মংদ্রণে উইলকিনস-এর 

ঢালাই হরফ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কণ“ওয়ালিস কোডের ফরপ্টার সংস্করণটি “উদ্নত 

হরফে” ম;ঃদ্রিত হয় বলে প্রামাণিক ঘোষণা আছে । উইলকিন্স-এর কামার ছাত্র 

পঞ্চানন কম“কারএর তৈরী ক্ষদ্রতর এবং সংক্ষণতর এই “উন্নত হরফ”গুলি ছিল। 

অনেকের মতে তাঁর গুক্ুকে তিনি ছাড়িয়ে গেছলেন ।৩ 

হরফ ঢালাই-এ পথিকৃৎ পঞ্চানন কর্মকার 
ছগলী জেলায় অবস্থিত ত্রিবেণীর পঞ্চানন কর্মকার পাকাপাকিভাবে বঙল। 

হরফ ঢালাইয়ের কাজে নিষংক্ত হন। পাণ্টকাটা ও হরফ ঢালাইয়ে সহায়তা করতে 

পারে এরকম একজন স্থানীয় লোকের সন্ধান করতে গিয়ে উইলকিন্সের লক্ষ্য পড়ে 

পঞ্চাননের ওপর; পণ্াননের বুদ্ধিমন্তায় তিনি নিজে হাতে শিপটির শিক্ষা দেন। 

এইভাবে এক সময়ের কামার দক্ষ টাইপ খোদাইকারী পরিণত হন॥ ১৭৮৮ পযন্ত 

হরফ ঢালাইকার হিসাবে তার গোড়ার দিকের জীবনের বিশদ জান যায় না। কারণ 

এর বেশীরভাগ সময় উইলকিদ্সের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। উইলকিমস তখন 
ছাপাখানা তদারক করতেন এবং তাঁকে শিক্ষা দিতেন। উইলকিন্মের বিলাত যাত্রার পর 

পঞ্চানন তাঁর নূতন জীবিকায় টিকে রইলেন। হরফ ঢালাইখানার তিনি ছিলেন 

প্রাণস্বরূপ । ১৭৯৮ সালের কলিকাতার একটি সংবাদপত্রে এই ঢালাইখানায় দেশী 

হরফ ঢালাই হয় বলে বিজ্ঞাপন বেরোতো]। 

পরবর্তীকালে, বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এইচ, টি. কোলব্রযকের অধীনে তিনি কাজ 

করেন বলে মনে হয় । পরে কোলব্রুকের সঙ্গে পঞ্চাননের বিরোধের অভিযোগ এবং 

বাঙল। ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট উদ্নতি বিধায়ক উইলিয়ম কেরীর দলে তাঁর যোগদান 

করার মনোহর কাহিনী অন্যত্র বিবৃত করার অপেক্ষা রাখে । 

বাওল। ও ইংরেজী অভিধান 
ওয়ারেন হেস্টিংসএর দিন থেকে ইংরেজরা ভারতীর ভাষা শিক্ষার চেছ্টা করেছে 

এবং ভারতীয়রা ইংরেজের ভাষা শিক্ষার চেষ্টা করেছে, উভয়েই নিজের নিজের 

স্বাথে । দটে। ভাষা সম্বলিত একটা অভিধানের দারুণ অভাব অন,ভুত হন। এই 

অভাব মেটাবার জন্য 2) 2506605155 ০0০৪19191, 73917881956 ৪0৫ 57815, 

১7 0599] (০ (686 056 1398155 8081390 ৪০৭ 0০ 4855150 86885065 
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10 [,590106 08৩ 608911 [.878058 বইটি ১৭৯৩ সালে কলকাতা কুনিরু প্রেস 

থেকে মুদ্রিত হল। সওকলকের নামহীন বইটির ভূমিকায় লেখা হল £ “সঞ্কলক 

সঞ্কলনে এবং সংশোধনে দশ বৎসর অতিবাহিত করেছেন । এর ব্রুটিগুলি সম্পকে 

তিনি সচেতন; কিন্তু এই ধরণের বই প্রথম বলে এবং স্থানীয় লোকেদের কাছে 

ইংরেজী ভাষ। ব্যাথায় বইটির কায'কর হবার সম্ভাবনা আছে বলে লেখক আশ 

করেন বইটি সাধারণের ছ্বারা আদ:ত হবে। একটি সম্পর্থশ সূচীপত্র মংদ্রিত হওয়। 

মাত্রই প্রত্যেক ক্রেতাকে বিনামৃলো দেবার জনো ম.দ্রুক অঞ্গীক'রবচ্ধ থাকছেন।৮৩৪ 

ইদানীংকালের পন্ডিতের এ. আপংজনের নাম করেন। যেখান থেকে এটি 

প্রকাশিত হয়েছিল ক্যালকাটা ক্রনিক প্রেস এবং ইংরেজী সাম্তাহিক ক্যালকাটা 

ক্রুনি'ক্ুর তিনি ছিলেন আংশিক মালিক ।৩৭ ১৭৯৫ সালের কলকাতার মানচিত্র 

এবং ভারতে ঞলকাতা৷ থেকে দিল্লী পম মত ডাকের রাস্তার (১৭৯৫এ প্রকাশিত ) 

মানচিত্রর তিনিই ছিলেন মন্দ্রক এবং প্রকাশক । একথাটা ঠিক পক্িকার নয় যে 

আপংলন- ৬০০৪৮০1৪-এর শহধ্ মদ্রুক ও প্রকাশক ছিলেন বা সঙকলকও ছিলেন। 

৬০০৪১০1৪র ফমণর আকার ডবল ক্রাউন ১/১৬। প্রাথমিক অংশ ছাড়া 

বইটিতে ৪৪৫ প্ঠা, প্রতি পত্ঠায় দুটি করে কলম, বাঙল। শব্দ বাঁদিকে এবং তার 

ইংরেজী অর্থ ডানদিকে । অদ্ভুতভাবে বাঞ্জনবর্ণ প্রথমে এবং পরে স্বরবর্ণ দিতে 

বইটি ছাপান হয় । দাস এ বিষয়ে মন্তব্য করেনঃ “বতমানে অনেক শব্দই লগত 

হয়েছে এবং অনেক শব্দের অর্থ বদলে গিয়েছে। আর একট উল্লেখ্য কথা হল 

এই যে, সংস্কৃত বৎপত্তিগত বা প্রতায়গত শব্দের সংখ্যা তুলনায় কম; এবং 
মৃসলিম ব্াযংপত্তিগত শব্দের সংখ্যাও সামান্য নয়। এই অভিধানে পরবতাঁকালে 

ফরস্টারের অভিধানে যেমন চেস্ট। কর হয়েছিল, সেরকম বাঙলা ভাষাকে সংদ্কৃতবছল 
করার কোন চিহ্ন নেই ।৮৩৬ 

আপংজনের ৬০০৪১০]৪:য প্রথম বাঙলা-ইংরেজী অভিধান। হেনরি পিট-স: 

ফরস্টার প্রথম একটি সম্পূণ দ?ভাষার অভিধান প্রণয়ন করেন-এটি. দট অংশে 

বিভজ | ছিল, প্রথম অংশটি ইংরেজী থেকে বাঙলা এবং দ্বিতীয় অংশ বাঙল] থেকে 
ংরেজী। ফেরিস এন্ড কোম্পানির বিখ্যাত ছাপাখানায় প্রথম অংশটি ১৭৯৯. সালে 

এবং দ্বিতীয় অংশটি ১৮০২ সালে মহদ্রিত ইয়। 

সংশীলকুমার দের মত অন্যায়ী ফর:স্টারের অভিধানটি শব্দাথ সঞ্ফলনে 

উচ্চপ্রেণীর কাজ হয়েছে; বিচক্ষণতার সঙ্গে সঞ্কলিত, উইলকিন্সের মূল বাগুলা 

হরফে মুদ্রিত এবং সংন্দরভাবে প্রকাশিত । কেরীর প্রশংসাধনা বাঙলা অভিধানটি 

ফরেস্টারের কাজের দ্বারা অনংপ্রাণিত এবং এই বইটাই তার ভিত্তি ।** আঠারো 

হাজার শব্দ সংবলিত ফরস্টারের অভিধানটির দাম ছিল ছয় টাকা । তখনকার দিনে 

অতিরিক্ত দাম বৈকি 1৮ 
বাঙলার প্রকাশনার প্রাক--স্রীয়ামপুর যুগে জন মিলার প্রণীত দুটি বই 
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উল্লেখযোগ্য । সম্ভবত মিলার ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির একজন রাইটার । 

সজনীকাম্ত দাস তাঁকে 177১9 8908511-5781158 [1009081 (১৮০১) এবং 

1105 1060 02 8 ট্বৈ৩৮/ 5081151 200 3608919৩ ৬/০:], ড/61] 49004 

০০106৪01) 0১ 13801৮55 508115) (১৭১৯৭) বই দুটির লেখক হবার গৌরবে 

ভূষিত করেছেন। লঙ্-এর তালিকায়ত* এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ গ্বারা উল্লিখিত 

হলেও মিলারের অভিধানটি লুপ্ত নর়। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিন রামকমল সেন 

তর 10120090915 10112708119 ৪0৫ 840891০৩র ভূমিকায় এই বইটির উল্লেখ 

করেছেন৷ কিদ্তু তিনি "১৩ ৮০:এর বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেছেন যে এই বইটি 

ভারতীয়দের ইংরেজী বিশেষ করে ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী । 

[৩ 74০:এর একটি বৈশিষ্ট? ছিল যে ইংরেজী বাক্য গঠন প্রথ'লী অনযায়ী চলিত 

বাঙলার ব্যবহার। এ থেকে সংন্টি হয় “ফিরিৎগী বাঙলা (বা এংলিসাইজড 

বাঙল। ) যা আজও বাঙলা ব্যঙ্গ ও প্রহসনের ভাম্ডারস্বপ হয়ে আছে । অত্ন্ত 

বাস্তববংদ্ধিগ*পদন শ্রোতাদের কাছেও হাসির তরঙ্গ বহাতে কখনও এটা ব্যর্থ 

হবার নয়। 

বাঙগা ভাব ও সাহিতোর ইতিহাসে ষে ছয়জন ইংরেজ স্মংতি চিহ্ন রেখে 

গেছেন তাঁদের অতান্চষ' পথকৃৎ রচনার সামগ্রিক বিচারের পর উনবিংশ শতকের 

সম্ধতর উদ্নতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারি। তা করতে হলে বাঙলায় 

শ্রীরামপর ও ফোট" উইলিরম প্রকাশিত বইগৃলির অন] প্রবন্ধে পৃণতর বিচায়ের 

অপেক্ষা রাখে ।*২ 

পপির কা বাধ 0. উকি আপ ০ পসসি পপ পা শা শপ পি ক রশ চে 

১। বিশবকোষ (ণবাঙল। | রডি%। ( কলকাতা, বাঙলা সন ১৩১১ 

[১৯০৪/৫] ১৫, ১৮৭ ; দীনেশচন্দ্র সেন, 1715001:5 ০৫ 908211 1-080886 ৪00 

[450015, (২য় সংস্করণ; কলকাতা £ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ), পঃঃ ৮৪৯। 

২। ভারতের মুদ্রণ শিজ্পের গোড়ারযহগের বিশদ বিবরণের জনা দুষ্টব্য £ এ.কে, 

প্রায়লকার প্রণীত, 105 00006 01535 10. [0015 815 95810108580 

8871 16561922062 (বোম্বাই £ মারাগী সংশোধন মন্ডল, ১৯৫৮ ) 

৩) 00):0901805 26 7158588/ ( গোয়া ১৮৬৭ ) 11, ১২ এইচ হুস্টেন কর্তৃকি উদ্ধৃত 

50065 7100 70০-১0006 80851) 00915, 85085] 7 6836 ৪00 

চ:55620 151 ( জুলাই ডিসেম্বর, ১৯১৪ ), ৪৬। 

৪। দঃ সজনীকাম্ত দাস, “বাঙল। গদোর প্রথম যুগ" সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা ১0. 

(১৯৩৯:৪০), ৫২. এই বিষয়ে তিনি সংরেদ্দ্রনাথ সেন ও সংনীতিকুমার 

চযাটার্জির উদ্ধৃতি করেছেন । 

&। এ 
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এই মিশনের এবং নাগোধির গীজণর পৃণতির বিবরণের জন্য দ্ুঃ--জে ক্যাম্পোজের 

17150915 0£ 006 7১015089055 1 96089] (কলকাত।  বাটারওয়াথ* এগ্ড 

কোং, ১৯১৯) প ২৪,১১১, ২৪৭-৪৯। 

হস্টেন দেখান যে প্রনেনাত্তরে লিখিত মূল পাণ্ডুলিপি থেকে মহদ্রিত সংস্করণটি, 

যা ইভোরাতে রাখা হয়েছে এবং প্রথম সং্করণ বলে দাবী করা হয়, তা অনেক 

পরবতা সংস্করণ । 

এ 

জীবনীর জন্য 1[010010291% 0৫ 900150] 91980901995 ৬11], ৬২৬-২৬ পুঃ দঃ । 

এ 1], ৯৮৬। কেরীর অনেকগুলি চমৎকার জীবনী আছে । এম সিম্দিক 

খানের “৬/1111910 09057 9100 006 50187019915 73০০%3 ( 1800-18-34 )” 

প্ঃ1 111010 201 (1961), 19?7-280. 

ডবল ডবল: হাপ্টার, 716 [09180 71959100905 ( লণ্ডণ ত্র'বনার ১৮৭১) 

জে পি মাসনম্যান-:7106 50০5 ০1 09155) 91517100817 ও ৬/৪1৭ 8 100৫ 

১6৪270015 71655101581165 ( লণ্ডণ ঃ জে হিটন, ১৮৬৪) পূ ৭। 

১৭৮৬-র শেষেগ দিকে বা ১৭৮৭ র গোড়ার দিকে ্ল্যাডউইনের প্রেস মরিস 

হ্যারিংউন এস্ড মেয়ারের নিকট বিক্রীত হয়ে যায়। 

হস্টেন, ০0. ০1৮ প্ ৪০। 

এডওয়ার্ড রো মোরেম ; & 91556159000, 05010 5081151), 1 915980819101091 

70.10615 ও. 50909670165 ( লগ্ডণ ; ব্যক্তিগতভাবে মহদ্রিত, ১৭৭৮ ), প₹ ৮৩) 

টযালবট বেইনস- রীডের & 0150015০016 006 20813917900 500101195 

(সংশোধিত মং; লপ্ডণ ফেবার এণ্ড ফেবার লেঃ ১৯৫২ ) প: ৩১৩-এ উদ্ধৃতি। 

এ 

নাথ্যনিয়েল ভ্রাপি হলহেড, & 01200079006 056 89081] 1.800198%93 

( হুগলী ১৭৭৮ ) প্ 21-1 ভেমিকা) 

দাপ, 00. 01 প্. ৫৯ । 

রাজক ডবল, পোত্ক, [106 7150006০0৫6 21100108 (259018 57190081410 

6555, ১৯৩৭ ) পূ: ৭। 

উইপকিন্স-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য [01699297 ০6 )380190081 019818115 

"200, ২৫৯৬০ দু তাঁর জন্ম বৎসর বিতিদ্ন সুত্র থেকে ১৭৪৯, ১৭৫৯ ও ১৭৫১ 
পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রবন্ধে এবং 9 8 তে পুবেণল্লিখিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে-- 
হুগলীর ছাপাথান। হলহেডের নিজন্ব-.অন্যকোন সূত্র থেকে এটি সমথিত নয় । 
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২১1 [703০2-)00509, এ উল এবং বানেলে লেখেন “ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 

চক্িবন্ধ সিভিল সাভেন্ট এর নিন্ন গ্রেডের পদ ছিল “রাইটার” ১৮৩৩ সালে এটি 

বিলংস্ত হয়। কারখানায় কেরাণীর কাজে যে যুবকেরা নিযুক্ত থাকত কথাটা 

মুলত তাদের বোঝত। 

২২ । হলহেড।; ০১ ০1. 

২৩। নর্মান এ এলিস, €100190, 75002151১৮৮ 206 0955 28100501000 ০৫ 

[29115 7010008ও & 7105 0009 (কলকাতা £ ন্যাশনাল লাইব্রেরী, ১৯৫৫) 

প:ঃ ১০--১১, 

২৪1 বি্বকোষ ১0৬ ১৯৮ ।॥ এখানে বাঙলার ইংরেজী দেওয়া! হয়েছে [ এবং তা 

_ থেকে আবার বাঙলা অনংবাদ করা হয়েছে 11 ১৬োা, প: ১৯৬ দ্রঃ। 

২৫&। সমাচার দপ*ন হল প্রথম বাঙালা সাপ্তাহিক কাগজ, ১৮১৪ সালে ২৩শে মে 

ইহার প্রকাশন সুর হয় । 11)5 01607. ০£ [0018. ১৮১৭ পালে প্রথম সুরঃ 

হয় এবং শ্রীরামপুর থেকে সং হয় । প্রথমে বৈমাসিক থেকে মাসিক হয়। 
০২ ২৬। বিশ্বকোষ ০০ ০1, একই ধরণের অপ্রমানীত এবং হলহেডের বই প্রকাশনায় 

কাঠের হরফ ব্যবহারে দংশ্যত ভ্রাম্তিজনক উত্তি (সম্ভবতঃ উইলকিন্স কতৃক) 

ভলহাম ১৬]] পহ১৯৬--৯৭৩ করা হয়েছে । ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রেসের 

উদ্লেখট মনে হয় হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রেসের সম্পকে” বলা হচ্ছে । 

২৭। ডগলাস সি ম্যাককার্ট্র--70)5 30012 2176 90006 00008 ও. 

7০০1০779110 € নিউ ইয়র্ক £ কভিসি ফেডি ১৯৫৭ ) পৃঃ ২২৯, রীড। ০০ ০1 

পঃ ৩--৫ 

২৮। রীড ০00০1 পৃঃ ৭ 

২৯। হলহেড ০০ ০৮ পঃ ১11 55৬ 

৩০। এইটাই এই এঁতিহাসিক হেইলবারী কলেজ, ১৮০৬ সালে হার্টফোড ব্যাসলুএ 

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ১৮০৬ সালে হেইলবেরিতে তুলে নিয়ে আনা হয়। 
উইলকিম্স এর মতে এই “চমৎকার গ্রতিষ্ঠানটিতে প্রাচা ভাষা শেখান প্রধান 

উদ্দেশা ছিল” 
৩১। চাল“স উইলকিম্স--/ 01810078006 006 581051ত09180809586 (লন্ডন 

১৮০৬), পা (ভুমিকা) সেই সময়ে ভারতে দেওয়ানী আদালত ছিল 

সিভিল কোট । 

৩৩ । সুশীলকুমার দে রচিত 171560:7 ০ 9508811 [1ত9ট 101 005 

10666500০৫2, ১৮০০-+১৮২৫ (কলকাতা $ ১৯১৯) পৃঃ ৮৮৮৯ 2 

এবং ব্রজেম্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বাঙলা হরফের জন্ম কথা” ভারতবর্ষ (কল্গুকাতা। 

আযাঢ় ১৩৪৪ [১৯৩৭/৩৮) 



২৫৮ গ্রন্থাগার [ আশ্ছিন 

৩৪। সজনীকান্ত দাস, “বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙলা! অভিধান” সাহিতা 

-্পগিষদ-পত্রিকা 2াশযা (১৯৩৬--৩৭ ), 

৩৫। এ 

৩৬। এ 

৩৭ । দে ০০ ০1৮ পৃঃ ৮৯৯০, 

৩৮। ডবল এইচ কেরীর 0০০৭ ০19 093 ০ 06 [70100191915 1010 

0০9201১90% (কলকাতা £ আর ক্যামত্রি এণ্ড কোঃ ১৯০৬|৭ ) 1, ২৯৩, ৩৩১ এ 

প্রমাণ আছে যে সে সময়ে ভারতে প্রকাশিত বইগুলির সাধারণতঃ বেশী দাম 

কর হতো । 

৩৯। জেমস লঙ, 4 10652110056 0269105006০ 9608811 ড/০:]:$ 001)0811)1708 

৪ ০195516160 115 04 700166017 [71017016904 96708911 70015 900 চ81011)- 

135 (কলকাতা ১৮৫৫), 

৪৯1 এই কাজটি লেখকের “ড/111187) 09190 ৪100. 0১৩ 56191005016 390105 

(18০০--1834)” 11610 20 (১৯৬১) ১৯৭--২৮০ গ্রদ্থে বিশদ ভাবে করা 

হয়েছে। 

পা পাপন? লী দীপ বদর উজ পল খল আদ পট 

: ওয়েট বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী 
| ॥ মুদ্রণ সমাপ্ত প্রায় ॥ 

যে সব শ্রন্থাগার ডাইপ্রেকুরীর জব্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ 

করেন নাই, উ্টাহাদিগকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ 

করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে । ভাইরেকুরীর “সংযোজন? 

| অআথশে তাহা মুছ্রণ করা হইবে । ডাইরেন্ুরী ফরম পরিষদ 
| কার্যালয় হইতে পাওয়া যাইবে । | 

গ্রন্থাগার দিবস 

ও এ দিন হতে গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন করুন 
১০ চর চা লি লাগার মি এ ০০ পিঠ ই এ পা সনির সর কার আরা অপ ই জীপ সরা 5 বর ০ ০ 

শশী শসা সী লী শীশাশীশী পাশাপাশি ২ তি 



রি 

সার্হদ €ণ্ৰ 
গ্রন্থাগার কঙ্গী সম্মেলন 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গত ২৩শে সেস্টেম্বর জ্টডেন্টস হলে 

পশ্চিমবঞ্চের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কমীদের এক সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। যাদবপুর 

বিশ্ববিদ্যালয়ের মংখ্যগ্রদ্থাগারিক শ্রীঅজিতকুমার মখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। 

সন্মেলনের উদ্বোধন করিয়া ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহার- 

রঞ্জন রায় এম, পি, বলেন যে এই ধরণের কমা সম্মেলন আরো আগে অনুষ্ঠিত হওয়া 

উচিত'ছিল । অধ্যাপক এবং শিক্ষকগণ তাদের দাবী সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার ফলে 

বিভিন্ন পঞ্চবাধষিক পরিকল্পনাকালে তাদের আথিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে 

সমথ হইয়াছেন। পশ্চিমবঞ্ে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এই পণবাধিকী পরিকজপনারই 

অবদান। সে জন্য গ্রন্থাগার কমীদের এই পরিকভ্পন! সমূহ প্রবতনের সময়েই 

বেতনও পদমধণাদ সংশ্লিত্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত ছিল। দেরীতে 

হইলেও বঞ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ এই সম্মেলন আহবান করিয়। গ্রন্থাগার কমীদের 

কৃতজ্ঞতা অঞ্জন করিয়াছেন । বেতন ও পদমরাদা সম্বম্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 

ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দুটি স্মারকলিপির মাধামে যে সংস্পন্ট প্রস্তাব পেশ 

করিয়াছেন তার প্রতি ডঃ বায় অকুণ্ঠ সমথন জ্ঞাপন করেন এই প্রস্তাবের পন্চাতে 

গ্রন্থাগার কমীদেরও সক্রিপ্ন সমথণন ন! থাকিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। 

আড়াই শতাধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 

শ্রীসরোজগোপাল হাজরা সভায় সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার 

বাবস্থার অন্তগ“ত কমীদের সম্পকে" একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শ্রীমদন দাস 

এটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন শ্রীঅপ্ব চৌধুরী ও 
শ্রীসৈয়দ সঈদ-ল্লা, এম, এল, সি। 

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জংরী কমিশনের সহপারিশ সম্পকে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর 

উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমন করেন শ্রীবিয়পদ ম-:খোপাধ্যায় | প্রস্তাবটি সম্বন্ধে 

আলোচন। করেন শ্রীহরেকৃফ দত্ত ও শ্রীগিরীন্দ্রকুমার ভট্রাচাষ। 

শ্রীরাণকুমার দাশগ্ণ্ত কর্তৃক উত্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের কলেজ কোড সম্পকে 

প্রস্তাবটি সমথন করেন শ্রীনির্মলেম্দ মুখোপাধ্যায় । শ্ত্রীপ্রদ্যোতকুমার রায় ও 

শ্রীবিমলেন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদ্যোংকুমার রায় ও শ্রীবিমলেন্দ: মজুমদার এই প্রস্তাবের 
উপর বজ্জ-ত1 করেন । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের কমীদের সম্পকে শ্রীঅরুণকুমার 
দাশগহপ্ত কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি শ্রীঅমিয় রায় সমথন করেন । 

পলিটেকনিক ও ডে চ্টুডেপ্টল হোমের গ্রন্থাগার বকমীদের সম্পকে" শ্রীবিজয়ভূমার 
প্রধান যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেটি শ্রীপথিক চক্রবর্তী দ্বারা সমধিত হয় । 



২৬৪ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালগ গ্রন্থাগারীকদের সম্পকে  শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য আনীত প্রশ্তাবটি 

শ্লীগোপাল পালের সমথ'ন লাভ করে। 

সবশেষে গ্রন্থাগার কমীদের অবস্থার উন্পয়ন সম্পকে আন্দোলন পরিচালনার 

জন্য একটী সমিতি গঠনের জন্য শ্রীফণীভূষণ রায়ের প্রস্তাবটি শ্রীবাণী বস; সমর্থন 
করেন। সভায় যে প্রস্তাবগৃলি গৃহীত হয়, সেগুলি নীচে দেওয়া হল। 

১। সরকায়ী উদ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্গত কমীদের 
সম্পর্কে প্রস্তাব 

পশ্চিমবগ্গ গ্রন্থাগার কর্মীদের এই সম্মেলন আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে 

প্রথম ও ছ্বিতীয় পণবাধিক পরিকজ্পনাকালে রাজ্যসরকারের উদ্যোগে এক সাধারণ 

গ্রন্থাগার বাবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে । তৃতীয় পঞ্চবাষিক পরিকজ্পনাকালে এই 

কাধ" সূচীর আরও প্রসার আশ করা যাইতেছে । কিম্তু এই সম্মেলন দ্এখের সঙ্গে 

লক্ষ্য করিতেছে যে এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মল স্তম্ভ গ্রন্থাগার কমাঁদের আজও 

যথাযথ সামাজিক ও আথিক মধণাদ1 দেওয়া হয় নাই । পরিকজ্পনা শুরু হওয়ার 

দশ বংসর পরেও গ্রন্থাগার কমাঁদের জন্য কোনও বেতন ক্রম ও “গাভিস কল, 

প্রবর্তন করা হয় নাই ॥। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মীদের বৃত্তিগত শিক্ষার যথাযথ মধণাদা 

দেওয়া হয় নাই। যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেতনক্রম বতমান সেখানেও বেতনের হার 
অভান্ত শোচনীয় । এই সম্মেলন তাই রাজা সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে ষে 

অবিলম্বে এই সব গ্রম্থাগারে বেতন ক্রম ও 'সাভিস কল" প্রবতন করা হউক ॥ এই 

সম্মেলন আরও আশ! করে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের 
নিকট প্রস্তাবিত স্মারক লিপিতে ষে বেতনের হার সৃপারিশ করা হইয়াছে রাজ। 
সরকার তাহ। অবিলম্বে কাষ'করী করিবেন ॥ 

২। বিশবিষ্তালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে প্রস্তাব 
পশ্চিমবগগ গ্রন্থাগার কমীদের এই সম্মেলন আনন্দের সঞ্চে লক্ষ্য করিতেছে যে 

কলেজ ও বিম্ববিদযালয়ের কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ আথিক ও সামাজিক 
মযাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন পৃবণ্তন সপারিশকে 
সংশোধন করিয়৷ ভারতের বি*ববিদ্যালয়গুলির নিকট এক নূতন সংশোধিত সংপারিশ 
প্রচার করিয়াছেন। সম্মেলন এই সঙ্গে গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে 
যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জ;রী কমিশনের এই সংপারিশ প্রচারের দেড় বংসর পরেও পশ্চিম 
বঞ্ছের কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ গ্রন্থাগারে এ সুপারিশ কাষ'করী করা 
হয় নাই। বি্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বন্ধিত বায়ের শতকরা ৮* ভাগের দায়িত্ব 
লইতে প্রস্তুত থাকা সত্েবও এই সৃপারিশ কাধ'করী করিয়া আথিক সংকটে জ্জতরিত 
কর্মীদের আথিক ও সামাজিক মাদার প্রতিষ্ঠিত করিবার কোন প্রচেষ্টা আজও না 
হওয়ায় এই সম্মেলন ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে । 
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পণ্চিমবঞ্গ গ্রন্থাগার করীদের এই সম্মেলন অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিদ্ন 

বি*ববিদ্যালয় ও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয় ম্জরী কমিশনের সংপারিশকে কাধ'করী করিতে 

শিক্ষা দগ্তরের কতৃপক্ষ ও রাঞ্জাসরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে । এই সম্মেলন মনে 

করে যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নব্য যোগদানকারী ঝাত্তিকুশলী কর্মীদের 

ক্ষেত্রে ইউ, জি. পি” নিদিষ্ট নিম্নতম যোগ্যতার সতণবলী প্রযোজ্য থাক৷ উচিত, কিন্তু 

এই সব গ্রন্থাগারে বর্তমানে কম্'রত, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল কর্মীদের ক্ষেত্রেও বি*ব- 

বিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের সংপারিশ কাধ“করী করা হউক । এই সম্মেলন আরও অনংরোধ 

করিতেছে যে, শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনের স্কেল গ্রন্থাগার কমাঁদের দেওয়া হউক । 

পরিশেষে এই সম্মেলন আশা করিতেছে যে, 'ইউ, জি, সি' শিক্ষা দপ্তরের করৃপক্ষ ও 

রাজ্যসরকারের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সংপারিশ অবিলম্বে কার্যকরী কর। হইবে। 

৩। পশ্চিমবল্ের কলেজ কোড সম্পর্কে প্রস্তাব 
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কমীদের এই সম্মেলন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য 

করিতেছে যে, কলিকাতা বিশববিদ্যালয় প্রণীত এবং রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন কলেজ 

কোডে কলেজ শিক্ষক পরিষদ হইতে গ্রম্থাগারিকদের বাদ দেওয়া হইয়াছে, যদিও 

প্রস্তাবিত কলেজ কোডে গ্রন্থাগারের বিষয়সমূহকে শিক্ষামূলক বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়। 

হইরাছে। কলেজ কোডে বলা হইয়াছে যে, “শিক্ষক-পরিষদ অধাক্ষকে সব ধরণের 

শিক্ষামূলক বিষয় উপদেশ দিতে, যথা"****গ্রথাগারের উন্নধন?, কিন্তু এই 

গ্রদ্থাগারের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিককে শিক্ষক-পরিষদের অম্তভূক্ত করা হয় নাই॥। এই 

সম্মেলন আরও ম্নে করিতেছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জংরী কমিশনের সুপারিশে 

গ্রদ্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমমরাদার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা সত্তেও কলেজ 

কোডে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক পরিষদের সদস্যন্রপে উল্লেখ না করাট। দুঃখজনক 

ঘটন। ॥ 

এই সম্মেলন তাই প্রস্তাব করিতেছে যে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষামূলক 

কম্ণারূপে গণ্য করা হউক এবং একজন শিক্ষকের সমমর্যাদায় ও সম অধিকারে কলেজ 

শিক্ষক পরিষদের সদসা করা হউক । 

(8) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারের কমীদের সম্পর্কে প্রস্তাব 
সন্মেলন উদ্বেগের স্গে লক্ষ্য করিতেছে যে রাজ সরকার কতৃকি সম্প্রতি 

গৃহীত যেতনক্রমে প্রত্যক্ষভাবে সরকার নিগ্নন্ত্রত গ্রন্থাগার বাবস্থার অন্তর্গত 

গ্রদ্থাগার কমীদের বেতনের হার পরিবত'নের বিশেষ কোন প্রচেত্টা করা হয় 

নাই। নূতন বেতন ক্রম কাধ'করী হইবার সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে পূব তন বেতনের 

হার কমিয়। যাইবার পব“ণ্ত সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । গ্রন্থাগার কমীঁদের বৃত্তিগত 

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মধণদা দেওয়া! হয় নাই। এমন কি বেতলক্রণে 

বৃত্তিকুণলী 'ক্যাটালগার'দের রুটিনক্লাকেরি সমগযণরভুক্ত করিয়া অতি শোচনীয় 

ঘেতনের হার সুপারিশ করা হইয়াছে । এই নব প্রধতিত বেতনক্রমের প্রস্তাবে 
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পদমধণদা ও শিক্ষাগত যষোগাতাকে মিশাইর়া এক জটিল অবস্থার সঞ্টি করা 

হইয়াছে । সম্মেলন তাই রাজা সরকারকে গ্রন্থাগার কমীদের অবস্থা সম্পকে" 

পুনবিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে এবং রাজাসরকারের নিকট বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার প্রস্তাবিত বেতনের হার প্রবতন করিতে অনরোধ জানাইতেছে। 

এই সম্মেলনের ইহাই অভিমত যে উপধুক্ত কমীদলের নিয়োগ ব্যতীত সংসংবন্ধ 

গ্র্থাগার ব্যবস্থার বিকাশ আদৌ সম্ভব নহে। সন্দেলন তাই মনে করেযে এই 

কাষকে ত্বরাদ্বিত করিবার জন্য আথিক ও সামাজিক মযদা সম্পন্ন কমাঁদলের 
স:ঘ্টি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নেতৃত্ব করিবার জন্য প:থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

বিভাগে”র প্রবত'ন করা হউক এবং “গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিকতর” পদে অবিলদ্বে 

উপযবজ্জ রাফিকে নিয়োগ করা হউক। 

(6) পঙ্গিটেকনিক ও ডে-ই্ট ডেপ্টস হোমেঞ গ্রন্থাগার কর্মীদের জম্পর্কে প্রস্তাব 
পথ্চিমবঞ্গ গ্রন্থাগার কমমীদের এই সন্েলন প্রস্তাব করিতেছে যে পলিটেকনিক 

ও ডে-জ্টডেপ্টপ হোমের গ্রন্থাগারিকদের কলেজের অধ্াাপকদের অনুরূপ বেতন 

দেওয়া! হউক । অন্যান্য গ্রন্থাগার কমীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রস্তাবিত 

কলেজ গ্রন্থাগার কমীদের অনুরূপ বেতন দেওয়া হউক। 

(৬) বিষ্ভালয় গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে প্রস্তাব 
এই সভা মনে করে যে, শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্নয়ন ও বিকাশের জন্য গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের পরিচালনাধীনে প্রত্যেকটি উচ্চ ও উচ্চতর 

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার প্রতিজ্ঞা করা উচিত। আমাদের বত'মান শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ 

ও উচ্চতর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও দায়িত্বের কথা চিন্তা করিয়া এই সম্মেলন 

প্রস্তাব করিতেছে যে এ সব বিদ্যালয়ের গ্রম্থাগারিকদের সিনিরল্ল শিক্ষকের অনংবূপ 

বেতন ও মযণদ1 দেওয়া হউক । এই সম্মেলন আরও মনে করে ষে বত্মানে কমরত 

অভিজ্ঞ বিদ্যালয় গ্রম্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও উপরোক্তুস,যোগ দেওয়া হউক। 

(৫) গ্রন্থাগার কমীদের অবস্থ! উন্নয়ন সম্পর্কে আন্দোলন পরিচালনার জঙ্ু 
পরিচালন! সমিতি গঠন সম্পর্কে প্রস্তাব 
পশ্চমবগগ গ্রন্থাগার কমীদের এই সন্সেলন গৃহীত প্রস্তাব সমূহ কাষ"করী 

করার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের লইয়া একটি পরিচালন; সমিতি গঠন করা হউক। 

এই প্রসঞ্চে প্রয়োজনীয় কম“পন্থ। গ্রহণে সমস্ত দায়িত্ব পরিচালনা সমিতির উপর এই 

সন্মেলন অপণ করিতেছে। | 

পরিচালন! সমিতি 

১। ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, এম, এল, এ, সভাপতি 
২৭ শ্রীবিজয়ানাথ মংখোপাধ্যায, গ্রদ্থাগারিক সংস্কৃত কলে, সম্পাদক 
৩।. শ্রীঅজিতকুমার মংখোপাধ্যায়, মুখাগ্রপ্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য 
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রা চা 
যাল্ত্িক উপায়ে লিপির পাঠোদ্ধার 

আম্তজ্খাতিক গণিতজ্ঞ সম্মেলনে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন "মায়া লিপির 

পাঠোম্ধারের অভিনব প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছে । এই সন্দেলন গত ২২শে 

আগঞ্ট ্টকহলমে শেষ হয়েছে । সন্মেলনে যোগদানকারী জনৈক সোভিয়েত বিজ্ঞান 

পরিষদের সদস্য মিঃ সোবোলিয়েভ এই কথা জানান যে, সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা 

এমন এক যন্ত্র প্রস্তুত সক্ষম হয়েছে যেটার সাহায্যে মায়া লিপির পাঠোদ্ধার করা 

সম্ভব হয়েছে। প্রসগ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কোনো লিপির পাঠোম্ধারের 

ব্যাপারে অদ্দের বা যণ্তররের সাহাষা গ্রহণ এই প্রথম । 

সিংহল ও পাকিম্ছানের জাতীয় গ্রন্থপন্থী 
ইউনেগ্কো সিংহলে প্রকাশিত সমকালিন বইগুলোর গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নে উৎসাহ 

দিয়েছেন। ১৯৫১ সালের এক আইন অনসারে, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, ছাপা বইয়ের 

রেজিষ্ট্র/রের অফিস, কলম্বো মিউজিয়াম ও বৃটিশ মিউজিয়াম সিংহলে প্রকাশিত সব 

বইয়ের একটা কপি পান। সেইজনা গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। 

কিন্তু পাকিস্থানে এ ধরণের কোন আইন এখনও প্রণয়ন করা হয় নাই। সম্প্রতি 
ইউনেস্কোর পরামশে পাকিস্থানে সরকার নিষংক্ত এক কমিটি একট! আইনের খসড়! 

প্রস্তুত করেছেন। কিছুদিন হল পাকিস্থানে এক গ্রদ্থপ্জী প্রণয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ 

করা হয়েছে । পাকিস্থানের জন্মের পর থেকে ১৯৬১ মাল পযণ্ত সব ভাষার যত 

বই প্রকাশিত হয়েছে, তাদের সবই এই গ্রন্থপঞ্জীর অন্তভূক্ত হবে।॥ প্রিকল্পনায় 

কাজটা এই বছরের মধ্যে শেষ করার কথা বল৷ হয়েছে । 

রাশিয়ার জারের গ্রন্থাগার 
ষোড়শ শতকের রাশিয়ার জার আইভানের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল সেটা 

সম্বন্ধে অনেক কথা আজ পর্যন্ত শোনা গেছে । এইখানে বু দংষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ 

করে রাখা হয়েছিল । কিন্তু এখন পযন্ত এটা আবিষ্কৃত হয় নাই । সোভিয়েত 

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে মপ্কোর ক্রেমলিনের কোন গুস্ত অংশে এটা অবস্থিত ছিল । 

এইজন্য এঁতিহাসিক আর পুরাতত্ববিদরা অদ্র ভবিষাতে এই বিখ্যাত ও মুলাবান 

গ্রদ্থাগারে অনুসন্ধানের কাজ সক করবেন মস্কোর ক্রেমলিনে । 

দ্রুত ছাপার সহায়ক টাইপরাইটার 
সম্প্রতি এক নতুন ধরণের টাইপরাইটার যন্ত্র বিদেশের বাজারে পাওয়। যাচ্ছে, 

যেটাতে মিনিটে ১৮০ট শব্দ ছাপ1 হতে পারে। এটা বানিয়েছেন আই. বি. এম । 

এর নাম আই. বি. এম. ৭২। দাম প্রায় ১৮* পাউন্ড ॥ 
এটার কারেজটা সচল নয় । অক্ষরগহলে। আলাদা বারের বদলে একটা ছোটু গোল 

সলের চারিদিকে আঁটা আছে । বোডে" চাপ দিলেই বলটা ঘুরে প্রয়োজনীয় অক্ষরট। 
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ছাপা হয়ে যায়। ফলে একট। অক্ষরের উপর আর একটা অক্ষর ছাপার কোন সম্ভবনা 

থাকে না। গ্রতোকটি অক্ষর যাতে স্পঙ্টভাবে ছাপ? হয়, তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা 

আছে । 

ডিপ.-লিব, পরীক্ষার ফলাফল 
কলিকাতা (বিশ্ববিদ্যালয়ের গত আগছ্ট মাসে গৃহীত গ্রম্থাগারিকতা শিক্ষণ 

পরীক্ষার ফলাফল-সম্প্রতি জানা গিয়াছে । নীচে উত্তীর্ণদের নাম দেওয়। হইল £ 

প্রথম বিভাগ 
১২ কণ! বন্দোপাধ্যায় ২৯ দীপককুমার বড়ুয়া 

$৫.-.তরুণকুমার_ মির 
দ্বিতীয় বিভাগ 

১ নিতাইচাঁদ ঘে'ষ ২ রবীন্দ্রনাথ গৃইন 

১৩ শেফালিক সেন ১৪ নিভা দাস 

১৫ গীত। নন্দী ১৯ কবিতা সিনহা 

২০ জলি গুপ্ত ২১ দীপালী মুখোপাধ্যায় 

২৬ মদনমোহন প্রধান ৩১ অনিতকুমার ব্রন্ধ 

৩৩ সন্তোষ বস ৩৫ কোৌশলদাস জাসানি 
৩৬ বিজয়কুমার দেব ৩৮ সন্তোধষকুমার সান্যাল 

৩৯ বিমলকান্তি সেন ৪৮ শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক 
&০ গ্রণেশচন্দ্ু পাত্র &৩ স্নেহাংশু মিত্র 
৫৮ বঙ্কিম চট্রোপাধ্যায় ৫৯ তুষারকান্তি সরকার 
৬০ কামনাকুমার ভট্টাচাষ ৬২ কৃষ্ণরঞজন সেনগং্তে 
৬৩ চিত্তরঞ্জন শীল ৬৪ বীরেম্ছ্কুমার মিত্র 

৬৬ যশোদাগোপাল গোস্বামী 

তৃতীয় বিভাগ 
৩ হিরণময় সেন & রাজলক্ষণী ঘোষ 
৬ নীল ঘোষ ৭ অসিস1 চৌধুরী 
৯ বাণী দে ১০ অঞ্জলী রুদ্ু 

১১ রেবা দাসগুপ্ত ১৬ উম! চট্রোপাধ্যায় 
১৭ কমল! মিত্র ২২ বিনয়ভুষণ রায় 
২৫ অরুণকুমার ঘোষ ৩২ অনংকুলচন্দ্র দে 
৩৪ সি, এন, দেশপ্রভু ৩৭ প্রণতিপ্রকাশ মণ্ডল 
৪০ মনোজকুমার বিশবাস ৪১ ফুণীভূষণ পুদিলাল 
৪২ শন্তন.কুমার মুখোপাধ্যায় ৪৫ রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় 
৫১ সনৎকুমার বাগচী ৫২ মধুৃসদন চন্দ 
৫৭ খববন্রত মহখোপাধ্যায় ৬৫ হরিমোহন সাহ। 
৬৮ সংনির্মলকুমার সিনহা? ৬৯ ইল বস 

দেবদাখন হালদার ( অভিযং্জ ) ৭১ উমাশঞ্কর প্রপাদ 



গ্ী 
পগ্চিঅব গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন 

গত হততণ সেপ্টেম্বর বঞ্তীক় গ্রদ্থাগার' পরিষদের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গোষ্ন গ্রন্থাগানর 

কাদের এক সম্মেলন অনধ্ঠিত হয় । এই সম্মেলন গ্রন্থাগার তৎপরতার ইতিহাসে 

বিশেষ তাৎপর্ষপর্ণ । বৃত্তি কুশলী কমীভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবঙ্ধা আমাদের দেশে 

একেবারে হাঙ্গ আমলের । এই শতকেক্স দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এই প্রলোজনীয়তা, 

ক্রমশঃ অনভূত হর। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষিত কমীদের দ্বার সংগঠিত ও পরিচালিত 

প্রদ্থাপার বাবস্থার' অপরিহাধভা জাতীন্ন পৃনগ'$নের কাজে মিরত স্বাধীন ভারতে বিশেষ" 

ভাবে অনুভুত হয়। কিন্তু দহভণগ্যবশতঃ গ্রন্থাগার ব্ঃবঙ্থার মেরুদণ্ড গ্রত্থাগার 

কমীদের সমস্যা আগের মত আজও অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। গ্রম্থাগার' আন্দোলনের 

এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রথ্নটি দদ্পকে অনলাধারখের। দষ্তি আকণ এবং গ্রন্থাগার কমাঁদের 

যথাথ আধিক ও সাম।জিক মাদার পর্যালোচনার উদ্দেশোই এই সন্দেলন আহ্বান 

কর! হয় । সন্েলনের প্রদ্তাবাবলী ও কায ধার। অনন্ত মদ্রিত হয়েছে । 

সংসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে শিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মমধণদা 

সম্পন্ন" কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপ্ণ। গ্রন্থাগার কমীদের জীবিকাধারণের 
যথোচিত আথিক সংগতির বাবস্থা যদি না করা হয়, তবে গ্রম্থাগার ব্যবপ্থার গুণগত 
পরিবতনের জন্য যতই পরিকঞ্পনা করা হোক না কেন তা বাথ হতে বাধা। 

গ্রন্থাগার কমাঁদের এই আঘিক দুরবস্থা! সাধারণ কমীর্দের মধো এই বংশ্তি সম্পকে 
কোনো অনংরাগ ও গোঁরববোধ জাগায় না; কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োছিত 

গ্রদ্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোটে ও গ্রন্থাগার কমীরদের অবস্থা সম্পকে বলা 

হয়েছে--4১0 12015560610 15 0180916 00 80506 50010810601 900 00060 ০0 
819111া 0৩ 11355 ৩৩:৮1০০, 50৪103৩ 0১০ 61790110765 17 02৩ 05065981010 

৪1৩ 10) 1১5688)53 08516 19 11615 55015.501 90 81000075010% 22010608058 05৫ 

20060955100 1098. 090 18061550 15 0005 12008710102 ৪ 0236 1591008 ০04 0১০ 
৪০০০, 1106 17101811905 8৩6 16819015617 10551 88191165 01380) 106815009০4 

০9101919116 191166801009 11) 001১6: 19:0065551009, ৪00 0161৩ 19) 06150016 

015789] 0158961569001010 21210108055 1150205 ০00. 0015 5০০016?0, 65 

গ্রন্থাগার কমীদের এই শোচনীয় আথিক অবস্থার চিগুটি আমাদের রাজোর 

প্র্থাগার বাবস্থার ক্ষেতে ও মগণন্তিক সতা। গ্রম্থাগার বাবস্থায় অগ্রগামী" পশ্চিম 

বাংলায় গ্রন্থাগার কমীদের প্রকৃত অবস্থাটি কি? প্রথম গঞ্কবাধিক পরিকজ্পনাকাল 



গ্রন্থাগার [ আশ্গিন 
২৬৮ 
হতে সরকারী উদ্যোগে প্রতিচিত রাজাব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থার অন্তগত 

জেলা ও গ্রামীন গ্রদ্থাগারিকদের জনা আজও বেতনের হার ও সাভিস রুল তৈরী 

হয়নি । দীঘ" কয়েক বৎসর ধরে শোচনীয় “কনসলিডেটেড পে**তেই তাঁরা আছেন। 

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জ্রী কমিশন 

শিক্ষকদের অনবূপ-বেতনের হার সপারিশ করেছেন এবং এই বন্ধিত বায়ের শতকরা 

৮* ভাগের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়েছেন । এ সংযোগ সন্তেবও সুপারিশটি কাকী 

করার জনা সংধ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের পক্ষ হতে কোন উদ্যোগ এই দেড় বছরের 

মধোও হগ্ননি। অধিকাংশ উচ্চ ও উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয়ে গ্রত্থাগারগহলির অবস্থা 

অত্যন্ত শোচনীয়। বৃত্তিকুশলী কমাঁদের সাহাধো গ্রন্থাগার পরিচালনার বিশেষ 

প্রচেষ্টা নেই । অধিকাংশ ক্ষেত্রে 15৪০০০০1০৮৮ মেএ80-এর সাহাযো স্কুল 

গ্রদ্থাগার পরিচালনা করা হচ্ছে। যেসব উচ্চ মাধ্যমিক বিদাালয়ে সার্টিফিকেট বা 

ডি্লোমাপ্রাপ্ত গ্রদ্থাগারিকদের নিয়োজিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রেও তাঁরা পুয়োজনীয় 

বেতন ও মধণাদা হতে বণ্িত। প্রতাক্ষ সরকারী পরিচালনার অন্তগতত গ্রন্থাগার 

কমীদের অবগ্থা আরও হতাশাজনক । রাজা পে কমিটির সুপারিশে কমিটির বেতনের 

হারের বিশেষ বংছ্ধি দরে থাক, অনেক ক্ষেত্রে বেতনের হার কমে যাওয়ার পযন্ত 

মহ্ডাবমা দেখা দিয়েছে । এক্ষেত্রে অবশ্য পে-কমিটি বৃত্তিকুশলী ' কা'্ট'লগারদের 

রুটন ক্লাকণএর পষণয়ভূক্ত করে নিজেদের জ্ঞান ও সহানুভূতির পরাকাচ্ঠ। দেঝিয়েছেন। 
পে-কমিটি অপিত রাঙ্জ্য সরকার করৃকি গৃহীত অগ্ডুত সম্তণাবলীর ফাঁক দিয়ে জংমিয়র 
লেকচারারের ২৭৫--৬৫০ গ্রেডে সব্ণেচ্চ বেতনে হয়ত পেশীছাবেন পশ্চিম বাংলার 

31৩ জন গ্রন্থাগারিক। পপিটেকনিকের গ্রম্থাগারিকদের অবস্থা ও কলেজ 

গ্রদ্থাগারিকদের মতই শোচনীয় । বৃত্তিসলক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রত্থাগারিক হয়েও 

তাঁদের বেতনের হার কারণিকদের অনূপ ডে ছট.ডেস্টস হোমের গ্রপ্থাগার করা 

জেলা গ্রন্থাগা রিকদের ন্যায় প্রথম জ্ঞাত আজও **কননলিডেটেড পেতেই আছেন। 

পদমযণদার বিচার করা য'ক। অধিক'ংশ জেলা গ্র-থাগারিক জেল গ্রন্থাগার 
পরিষদের সম্পাদক বা সহ সম্পাদক তে দরের কথা, এমন কি কমিটির সদসাও নন। 

কলেজ গ্রন্থাগারিকের মাথার উপর অনেঙ সময় একজন ঠফেসর-ইন.চাজ* বসে 

থাকেন, ধিনি অনেক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন কাজেও হঙ্তক্ষেপ করেন। প্রস্তাবিত কলেজ 

কোংডে কলেজ গ্রন্থাগ্রাগিককে কলেজ শিক্ষক পগ্িষদের সদসা পযণ্ত করা হয়নি। 

প্রধীন ও ন্যীনগ্রদ্থাগার'কমীদের সমন্বয়ে গঠিত পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কী 

সন্দেলন পরিচালনা সমিতি এই উদ্দেশ্যে সঠিক পথে রাজের গ্র্থাগার কণাদের 

পরিচালন। করবেন এ'আমাদের একান্ত বিশ্বাস । 



বাংলা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতজের 
বর্গীকৃত নির্ঘণ্ট ৫) 

সংকলক ৪£ োবিন্লোল বায, পাঁচুগোপাল ত্র মদনে চন্দ, রমেশচজ্জর 
চক্রবর্তী । 

নির্ঘন্টের বিস্যাস 
ডিউই দশমিক বগীকরণ অনযায়ী সংক্ষবভাবে বগীকৃত এই নিধণণ্টে শহধু 

নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পযে দেওয়। হবে ক্ষেত্র বিশেষে সব তথ্য নাও থাকতে পারে) £ 

* (১) প্রবন্ধকারের নাম ( এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে; অ-এশিয়- 

দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে; ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধ ছগ্মনামের অধীনে ; প্রতিজ্ঞানের 

নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে; নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে) (২) 

প্রবন্ধের নাম, (৩) পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী বা শকাব্দ ) ও মাস সম্পকিত 

তথ্য (সব তথ্য বদ্ধনীর ভিতর ) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিপ্তকরণ 

সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে । (৪) কোন ক্ষেত্রে প্রবদ্ধর উপর টীকা 

( বন্ধনীর ভিতর )। যথা, 

পুলিনবিহারী সেন, । রবীন্দ্ুনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্রৎ (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭৩) 
প্রবন্ধে ব্যবহৃত সংক্ষি”তকরণ সংকেতের জন্য সংশিলম্ট তালিক! দ্রষ্টব্য । একই 

ডিউই সংখ এবং বিষয় শীর্ষের (9০9৮)০০:1769108 ) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে 

ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীষের আর পুনরাবৃত্তি কর৷ হয়নি। একই বিষয়ের উপরে 

একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবণ্ধকারের নাম পুনরাব.স্তি কর! হয়নি, 
বর্ণানুক্রমে (শব্দানুযায়ী ) প্রবন্থগূলি সাজানো হয়েছে। অনুবূপভাবে একই 
বিষয়ের উপর একাধিক গ্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বণণন:ক্রমে 

€ শব্দান,যায়ী ) সাজানো হয়েছে । 

সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত 
বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষিপ্তকরণ সংকেত বূপে ব্যবহার 

হয়েছে; যথা, বৈ বৈশাখ; শুধু, আশ্রিবন মাসের ক্ষেত্রে আম্িব' হবে । ইংরেজী 

মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে । যথা জানু--জানুযাশ। 

ভিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের জপরেখ। 
৬০৩ সাধারণ বিষয় ৬০০ ফণিত বিজ্ঞান, ইন-জিনিয়ারিং 
৯৯০  দশন, মনোবিজ্ঞান ৭০০ এলিতকলা, আমোদঞমোদ, 
২০০ ধম " খেল ধলা 
৫৩৬ সমাজবিদ]। ৮০০ সাহতা 

৪*০ ভাবাতত ৯৪০ ইতিহাস, ভূগোল, 
$৬৬ বিজ্ঞান ভ্রমণ ও বিবরণ, 

জীর্ণী ও আত্মজীবনী 



১১০ গরন্থবিদ্তা 

আদিতা ওহদেদার । গ্রম্থবিদ্যা £ গ্রন্থ- 

পল্জী প্রক্রিয়। গ্রেমথাগার ১৩৬৯ শ্রা) 

৬২৭:৯$৪৮৭ গ্রন্থাগার - মহীশুর 

শম্ভুনাথ প্রামাণিক । টিপসহলতানের 

গ্রন্থাগার (অম-ত ১৩৬৯ আম্িব ২২) 

২৭৬২৫ শিশহ গ্রন্থাগার 

নিখিলগরঞ্জন রায় । শিশুর জনা গ্রন্থ ও 

গ্রন্থাগার (ভারতবষ" ১৩৬৯ ভা) 

০২৮১ গ্রন্থ সমালোচনা 

আনাথবম্ধু দত্ত । পুস্তক পরিচষ (বসুধা 

চক্রবতাঁর রাষ্ট্র সাহিত্য জীবন 

যৌবন ও মৃণাল ঘোষের অ'মার 

দেখ। নেপালের উপর আলোচন। ) 

(প্রবাসী ১৩৬৯ ভা) 

অভয়ঙকর, ছচ্ম। কারা কাহিনী (জাঁকুর 

ল। পিতি দ্য নিউ উপন্যাসের 

উপর আলোচন। ) (অমৃত ১৩৬৯ 

আহিব) 

স্পস্মকালীন সাহিত্য £ সাল“ক 

হোমসের ব্জি জীবন (ভিনসেন্ট 

ছটারেটের দি প্রাইভেট লাইফ অব 

সাল'ক হোমসের উপর আলোচন) 

(অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৮) 

স্প্সেক্সাপীয়র বলাম বার্ণ শ 

€এড উহল উইলসনের শ অন 

সেক্সাসপীয়রের উপর আলোচনা ) 

€ মত ১৩৬৯ ডা ১৯) 

আমল সরকার । সাধাকালোর কাহিলী 
(ডন জাাকবসমের দি এভিডেন্স অব 

লাভেয় উপর আলোটন। ) (বিংশ, 

সরান ৯৪৬৯ ভা) 

অমৃত । নতুন বই (ওসামহ দাজাই- 
এর উপন্যাস অঙ্তগামী সযে'র 

উপর আলোচনা) (অমৃত ১৩৬৯ 

আশ্রিব ২০) 

--মতুন বই (দিগেছ্ছ বন্দ্োোশাধ্যায়ের 

নাটক অভিনব একাগ্ক, প্রেমেন্ছু 

মিত্র সম্পাদিত সিম্ধর ম্বাদের 

উপর আলে'চনা) অমৃত ১৩৬৯ 

আগ্িব ২২) 

--নতুন বই (ডেভিড হেনরি উডের 
মহাকাশের পথে, এস, ইলিনের শত 

সহত্র জিজ্ঞাসা, অবিনাশ ভট্টাচাষের 

বহিভণরতে ভারতের মৎক্িপ্রকাশ, 

সুনীতিকুমার চট্রোপাধাযায়ের পথ 

চলতি, ইনষ্িটহ)ট অব ইকনমিক 

এযাফেয়াসের দি পার্মানেন্ট 

ফন্টিয়ার,বরিস পলেভয়ের মান্যষের 

মত ম্যন,যের উপর আলোচনা ) 

( অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৯) 

দেশ। পৃস্তক পরিচয় € দেনীপদ 

ভট্রাচাষধ সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ, 

শচীদ্দুন্াথ বন্দ্যোপাধ্যায়েক্স উপ* 

ন্যাস শ্বগন সঞ্চার, আশাপর্ণা 

দেবীর ছোট গরপ সোনালী সন্ধা! ও 

অতলাদ্তকের উপর আলোচন। ) 

(দেশ ১৩৬৯ ভ ৪৬) 

--পুচ্তক পর্চির (বিনয় খোষের 

সামরিকপন্দে বাংলার সমাজ চিত্র। 

১ম খণ্ড, শৈলজানদ্দের বড় গঞ্প 
'বরণীয় তুমি, ও 'সোনার় হয়িণ' 

রামপদ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাল 



১৯৬৯ ] 

মাটির গন্ধ ও অজিত কুমারের 

উপন্যাস সীমারেখার উপর 
আলোচ6ন। ) (দেশ ১৩৬৯ ভা ৪৫) 

নারায়ণ দাশশমণ ॥ নিন্দহকের প্রতিবেদন 

€ গ্রবোধ কুমার সানালের রাশিয়ার 

ডায়েরীর উপর আলোচনা ) (শনি. 
বারের চিঠি ১৩৬৯ শ্রা। ) 

বসংমতী । সাহিত্য পরিচয় (কাজী 

আবদুল ওদুদের কবিগুরু রবীন্দ্ 

নাথ, দিলীপকুমার রায় সংকলিত 

গ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ণ, বিপিনচন্দু 

পালের সন্তর বংসর, আত্মজীবনী, 

দিলীপ কুমার রায়ের অঘটন আজো 

ঘটের নাটানপ, প্রবোধ কুমার 

সান্যালের নিত্পথের পঘা, 

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন 

দিনে ও ব্যোমকেশের ছটা গঞ্প, 
সমরেশ বসংর অচিনপহরের 

কথকতা, প্রশান্ত চৌধ্রীর ফল 

মোতিরা, বিমল মিত্রের নফর 

সংকীত'ন, আবুল কাজেন 

রহিমংজ্দীনের যাতাযাতের পথের 

ধারে ও সুশীল করের পাগল 

পরাগীর উপর অ:লোচমা (ধসমতী 

১৩৬৯ শ্রা) 

স্সাহিত্য পরিচয় (হিরশ্ময় বন্দ্যো 

পাধঠায়ের রবীন্দু দশ ন, ক্রাৎকলিন 

এপায়ের যুজরাষ্ট্রের সংক্ষেপিত 

ইঞ্ডিহাস,। রবাট এমেট সেরে 

৷ উদ্ভে্ 'ইশিনয়ে এব্রাহাম লিওকন, 

সংবোধ' ঘোষের মনগ্রমক্সা, প্রবোধ 

' কুমার সানযালের ঝড়ের সংকেত, 

দিলীপ কুমার রায়ের অঘটন আজো 

বাংলা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘন্ট ৭১ 

ঘটে ( নাটক ), ইল মিত্র অনহদিত 

লেলিন, সহলত1 করের ছোটদের 

বৌদ্ধ গঙ্প, কুমারেশ ঘোষের নীল 

ঢেউ সাদা ফেনা, অনিল কুমার 

চট্টোপাধ্যায়ের লালনিক, প্রবোধ 

দের হিগ্রকান্তা কাঠমুণ্ড, ধনঞজয় 

বৈরাশগীর ছন্দ যতি মিল, বুদ্ধদেব 

বসুর জাপানি জণণল ও বিনয় ঘোষ 

সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার 

সমাজ চিত্রের €(১ম খণ্ড) উপর 

আলোচনা ) ( বসমতী ১৩৬৯ ভা) 

যোগেশ চন্দ্র বস । পঞ্তক পরিচয় 

(মেসিয়ে লইংসের সাংবাদিকের 

আত্মকথা €অনবাদ মনোজ দাস)র 

আলোচন। ) (প্রবামী ১৩৬৯ ভা) 

শচীনন্দন সিংহ ॥ সমালোচনা (ক্ষুদিরাম 

দাসের রবী'্দ্ু প্রতিভায় পরিচয়ের 

উপর আলোচনা ) (সমকালীন 

১৩৬৯ ভা) 

শৈলেন কুমার চট্টোপাধ্যায় । সাহিত্য 

সংবাদ (মুকুল দাসের স্টীল গীটার 

মেথডের উপর আলোচনা) 

(বসৃমতী ১৩৬৯ শ্রা ) 

শৈলেজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।  গ্রম্থ 

জিজ্ঞাসা (দি ওয়েফেয়ারিং পোয়েটের 

উপর আলোচন। ) (কথ। সাহিত্য 

১৩৬৯ ভা) 

সন্দশন চক্রবতা। শিল্প দীপঞকর 

(বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর শিজ্প 

জিজ্ঞাসায় শিপ দীপঙ্কর, নন্দ 

লালের উপর আলোচনা) ( সব্দরম 

৯৬৬৮, ৬--১৭ সং ) 



২৯২ গ্রন্থাগার 

সোমেন্দ্র নাথ বসু । সমালোচনা (বিমল 

প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ' রবীন্দ্রনাথ, 

কাজী আবদ্ল ওদুদের কবিগ্ক 

রবীন্দ্রনাথের উপর আলোচন। 

( সমক্/লীন ১৩৬৯ আাশ্ব) 
সুধীর কুমার নন্দী । পুস্তক পিচ 

( অনিষ্বণণের বেদ মীমাংসার উপর 

আলোচনা ) (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা) 

০৫৯'৯১১৪৪ বাংল। মাসিক পত্রিকা 

অভয়গকর, ছদ্ম । সমকালীন সাহিত্য £ 

অনংপত্র (অমৃত ১৩৬৯ আশ্িব ২০) 

০৫৯'১১৪৪ বাংলা ম।ণ্কি পত্রিকা 

ভারতবর্ষ 

নরেন্দ্র দেব। ভারতবষের জন্মকথা 

€ ভারতব্ষ ১৩৬৯ আশ্িব ) 

প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । ভারত. 

বষ' সৃচনার স্ম:তি (ভারতবধ' 

১৩৬৯ ভ। ) 
হরেক মুখোপাধ্যায় । গভারতবধণ* 

€(ভারতবষ ১৩৬৯ আম্বি) 

০৬৮'৫৪১৪২ ভারতব্ষীরন সভা 

যোগেশচ'দ্রু বাগল । ভারতবষাঁর সভা £ 

জাতি সংগঠনে ও স্বাধিকার 

প্রতিষ্ঠার (বিশ্বভারতী . পত্রিকা 

১৩৬৯ কা-পো) 

৪৪7৩ গংবাদপত্র 

বণজিত দাশগুপ্তি। একদিনের খবরের 

কাগজ (পরিচয় ১৩৬৯ আম্রিব ) 

৯৭৯৬ সংবাদপত্র-আফি,কা 

যোগনাথ নুখোগাধ্যায়। আফি.কার 

_. গ্রণসংযোগ ব্যবস্থা (আম্তজণতিক 
১৯৬২ সেগ্টে) 

৯৩৬ মনস্ততহ 

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । মনের কথা 
(মানব মন ১৯৬২ অকে। ) 

[ আশ্বিন 

মনোবিৎ, ছজ্ম । মানব মনের ক্রমবিকাশ 

[ পাভলভের *তামত ] (মানব মন 

১৯৬২ তান্ট। ) 

১৩১৩৪১[১] ইডিপস--গটৈষা 
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধায় । পুরুষ ও 

স্ত্রী বাজিত্বে ইডিপস--গ:টেষার 

পরিণতির রকমফের (চিত ১৩৬৯ 
শ্রা অশ্ব) 

১৩১'৩৪১[১] শ্বকাম 

তরুণচন্ত্র পিংহ। শ্বকাম (ক্র) (চিত্ত 

১৩৬৯ শ্রা, অহিব) 

১৩১৩৪৬৯ পাভলভীয় মনোবিকলন 

পদ্ধতি 

পাভলভ, আই. পি. । শিম্পাঞ্ী সম্পকিত 

পরীক্ষা-নিবীক্ষা ও কোয়েলারের 

মতবাদ (মানব মন ১৯৬২ অক্কে। ) 

১৩৩৪১) বশীকরণ 

বিজনবিহাগী ভট্রাচাষ। 

সহিত ১৩৬৯ কা) 

১৩৬৩ ম্বস্ন 

তরুণ চট্টোপাধ্যায় । ননস্তত্তব ও শ্বগন 

সমীক্ষা সম্পকে ফ.য়েড ও গাভলভ 

( মানব মন ১৯৬২ অকে। ) 
১৭৭১ সৌজন্য 

রবি মিত্র। সোঁঞ্ন্য ও ভদ্বতাবোধ 

( সমকালীন ১৩৬৯ আমিব ) 
১৮১৪ ভারতীয় দশ*ন 

অনাদিকুমার লাহিড়ী । চিত্ত ও চৈতম্োর 

ভারতীর ব্যাখা! (চিত ১৩৬৯ 

শ্রা, অ.গ্রিব) 

ক্ষিতিমোহন সেন। শুভযাত্রা ( বিধব- 
ভারতী পত্রিক। ১৩৬৯ কা, পো) 

বশীকরণ (কথ 

প্রহনাদচণ্দু চট্রুপাধ্যয় ॥ আধ্যাত্মিক 

ভাঞ্গতবব (ভারতবর্ষ ১৩৬৯ 

আহম্ব) 



১৪৬৯ ] 

বিষ্ববন্ধ ভট্রাচা'। আত্মানৃসম্ধান 

( বসংধারা ১৩৬৯ আশ্িব ) 

মেধা চৈতন্য, বরক্ষচারী । চতুবগগ* অথবা 

পররুষার্থ চতুঙ্ঠয় (উদ্বোধন 
১৩৬৯১ আম্বি) 

সতীশচন্দু চট্টোপাধ্যায় । ন্যায় ঠবেশেধিক 
দশনে ঈশবর তত্ব (উদ্যোধন 
১৩৬৯১ আশ্িব) 

সংরেশচগ্দ্র নন্দী । ভক্তিব-ত্তি (বসহমতী 
১৩৬৯ ভা) 

১৮১৪৫ ভ'রতীয় দশ'ন-_ভ্রী অরবিন্দ 

নীরদবরণ । শ্লীঅববিন্দের সঙ্গে কথ” 

বাত? (শশ্বন্তু ১৩৬৮ ফা-্চ ) 

শ্রীঅরবিন্দ । অতিমানাসর ক্রিয়'যণ্ত্র £ 

বিগার বগ্ধি-্মৃতিশত্ (শব 
১৩৬৮ ফ'-চ৮) 

শ্রীম। ৷ অনন্ত প্রেমে দান (শ্ীঅরবিম্দর 
থটস- এপ্ড আফে'রিসমসের উপর 

আলোচনা) (শস্বন্ত ১৩৬৮ ফ -চৈ) 

সংধাংশুমোহ'ন বান্দোপাধ্যায় । জীঅর- 
বিন্দের সাবিত্রী (যাযী মানুষ) 

( ভ'রতবষ* ১৩৬৯ আগ্গিব ) 

১৯১৩ ইউরোপীয় দশন 

জেযাতিময় গ:গ্তে। পরিবত'নের পট- 

ভূমি ঃ কয়েকজন বিজ্ঞ'নীর অবদান 
( আম্তজণভিক ১৯৬২ সেশ্টে) 

১৯৫ ইতালীয় দশন-_ক্রোচে 
বিনয় সেনগ-্তে। ক্রোচের নণ্দনগুত্তেহর 

সমাপ্লাচন। প্রসঙ্চগে (কালপংরষ 
১৩৬৯ শ্রা) 

২৩২ যীশহ খাক্ট--জীবনী ও 
| অ'লোচনা 

মণি গঞ্গোপাধ্যায়। এই মার্টির মানৃয 

(ক) (বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা) 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ২৭৩ 

২৯১'৩৭[১] হুস্তিক 

নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্বস্তিক (বসহমতী 

১৩৬৯ শ্রা) 

২১৪১ বেদ 

রামশওকর ভট্রাচাষধ। শ্বরানহসারী 

বেদাথের সংক্ষতা উদ্বোধন ১৩৬৯ 

আবি) 
২৯৪'% ইছ্টনাম 

সীতারাম দাস ওঞ্কারনাথ | শ্রীপ্রীনামামতত 

লহরী (ভারতব্্য ১৩৬৯ আহ্িব) 

২৯৪৫১ শ্রক্তিপ-জা ও শাক্তনত 

অবধৃত, ছদ্ম। যোগনিদ্রা (কথ? সাহিত্য 

১৩৬৯ কা) 

অহীচ্দ্রনাথ মখোপাধ্যায । মহিষাসংর 

বধ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আহিব) 

কুমারেশ ভট্টচ'্য । বাঙ'লীর শক্তি- 

পূজা ( ভ'রতবষ' ১৩৬৯ আশিব) 

দুর্গামোহন ভট্ট চা | পুরাণে শ্রীদগণর 

শ্বয়ংবর (ভারতব্ধ ১৩৬৯ আশিব) 

নৃপেন্দ্র গোস্বামী । মাতৃকাচাষণা ও শক্তি- 

তত্তব (চতুচ্কোণ ১৩৬৯ কা-পো) 

বঞ্গিিমচন্দ্রু সেন। ভাগবতে ভগবতী 

( দেশ ১৩৬৯ শারদীয়া ) 

যতীম্দ্ুবিমল চৌধুরী । মহাশজ্তি মহা- 

মায়। ( উ.ম্বাধন ১৩৬৯ অগ্রিব ) 

রথীন্দ্রনাথ রায় । ভারতের শক্তি সাধনা 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ'রদাীয়া) 

রম! চৌধুরী । ছায়ান্ধপা ( উত্বাধন 

১৩৬৯ আহিব ) 

রাখাল ভট্রাচা । দহর্গাপৃজার অথ" 
নীতি ( সমকালীন ১৩৬৯ আম্বি) 

সরোজ আচাষ'। বারো-ইয়ারি পৃজ। 

€(চতুক্কোণ ১৩৬৯ কা-পোঁ) 



খ্ণ৪ 

২৯৪৫৬১ শ্িবপৃজা ও শৈবমত 

হিমাংশংডুষধণ সরকার । শিবঠাকুরের 

বহিভণরতে যাত্রা (ভারতবষ" 
১৩৬৯ আদ্গিব) 

২৯৪৫৫২ আযণসমাজ 

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় । আধণসমাজ 

ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (উদ্বোধন 
১৩৬৯ আমি ) 

২৯৪'৫৫৫ হিন্দুধর্ম--রামকৃফ 
বিবেকানন্দ সম্প্রদায় 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । মানবসেবান় 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন (প্রবাসী ১৩৬৯ ভা) 

২৯৪'৬৯২ ভগবদগীতা--ব্যাখ্যা ও 
সমালোচনা 

গগাঙ্গাসমীরণ'?, ছদ্ম । গীতা-জননীর 
অনধ্যান বেসমতী ১৩৬৯ ভা ) 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । “যো বচ্ছদ্ধ £ স 
এব সঃ * (উদ্ধোধন ১৩৬৯ আশ্িব) 

২৯৪৫৯২ শ্রীচৈতন্য ভাগবত--ব্যাখ্যা ও 
সমালোচনা 

ভ্রিদিবচদ্দ্ু বন্দ্যোপাধ্যায় । জনৈক বৈঞ- 

বের অপবশ খস্ডন (বৃন্দাবন 

দাস' ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবত 
প্রস্গগে আলোচনা ) (বসূমতী 

১৩৬৯ শ্রা) 
৩০১*১৫৮৩ সভা সম্মেলন 

চৈতালি সেন। সভা সম্মেলন প্রস্তুতি 
প্রসঞ্গ (গ্রন্থাগার ১৩৬৯ শ্রা) 

৩০১২ সংস্কৃতি 

নৃপেনাগ্রোম্বামী॥। সাংস্কৃতিক বিকিরণ 
( অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা-_-আহ্ব) 

পবিত্র গঞ্গোপাধায় ॥ সংস্কৃতির দম্ভ 
( প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়। ) 

৩০১৩২ জন সংখা। 

সম্র রায় চৌধুরী । এখিয়। ও আফি.কায় 
পাটি ওজন সংখ্যা-বঙ্ধি সমস্যা 

(আন্তর্জাতিক ৯৯৬২ সেপ্টে) 

গ্রন্থাগার [ আদ্ছিন 

৩০১'৪২০১৫৪ বিবাহ-_ভারত 

মীরা রায়। প্রাচীন ভারতে বিবাহ 

( বসংমতী ১৩৬৯ শ্রা ) 

৩২০১৫৮০১৯৫৪ ভারত--জাতীয় সংহতি 

অন্নদাশগুকর রায় । দ্বৈভাষিক সংস্কৃতি 
(পরিচয় ১৩৬৯ আশ্িব ) 

ক্ষিতীশ চন্দ্র চৌধুরী । ভারতে (নশন 

গঠন সম্পকে" শ্বামী বিধষেকানন্দ 

( উদ্বোধন ১৩৬৯ আম্ব) 

মৃকুদ্দ বিহারী মিত্র। জাতীয় সংহতি 

( আথিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা) 

সতোম্দ্ুনারায়ণ মজহমদার। জাতীয় 

সংহতির সমস্যা (প্রবন্ধ পত্রিকা 

১৩৬১ শারদীয়? ) 

৩২০'৯৪৩০৮৭ জারণী- রাজনীতি 

কেম্পার, মানফে ড । জামণণ জনসাধারণ 

ও জামণাণ শান্তি সন্ধি €(আম্ত- 

জণতিক ১৯৬২ সেপ্টে ) 

জ্ঞান বিকাশ মিত্র । জার্মাণ সমস্যা ও 

তার সমাধান ( অনুশীলন ১৩৬৯ 

গ্রা্আশ্বি ) 

৩২১০৩ সাম্জাজ্যবাদ 

শিবানীকিওকর চোৌবে। সামজ্যরাদ, 

সমাজবাদ.ও জাতীয় মুজি সংগ্রাম 

( আন্তজণতিক ১৯৬২ সেপ্টে ) 

৩২৬ দাসপ্রথ! 

অশোক মুস্তাফি । দাসপ্রথা ও টমংপেল্ 

( প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয় ) 

৩২৭ আন্তজাতিক পরিপ্থিতি 

কফ ধর । আফি.কার একা £ এশিয়ার 

মৈত্রী আন্তজণতিক, ১৯৬২ সেক্টে) 

জামকী বলভ ভট্রাচার্য। ভারতীর 

সংঘ্কৃতি, শান্তির বাণী ও: ব' মান 

সংকট (আস্তিক ১৯২বি৩সপ্টে) 



বাংল পঞ্জ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবহ্হের নির্ঘন্ট ২৭৫ 

৩২৭৩ মাকিণ যুজরাষ্ট্র-.. 

পররাঙ্্র নীতি 

বিপ্লব দাশগং*্ত। মাকিণ কটনীতির 

দৃই শতক, প্রথম পর (১৭৭৬ 

থেকে ১৮৯৪ ) ( আন্তঞ্গতিক 

১৯১৬২ সেপ্টে) 

৩২৮৪২ বংটীশ পালণমেন্ট 

বি*বনাথ মুখোপাধার । বটেনের প্রকৃত 
শাসক কে £ঃপালএমেস্ট না এস-টাব- 

লিশমেন্ট (আন্তজণাতিক ১৯৬২ 

সেশ্টে) 

৩২৯১১ কমিউনিষ্ট পার্টি, চীন 

মৃজফফর আহমদ ॥ চীনে কম্ডিনিষ্ট 

পাটির উদ্ভব ( অনুশীলন ১৩৬৯ 

শ্রা-আশ্ব ) 

রীড, হাবণাট। চীনের গণ-কমিউন 

( প্রবন্ধ পত্রিক' ১৩৬৯ শারদীয়া ) 

৩২১৯'১৫৪ ভারতীয় কমহানিজ্ট প1টি 

আবদ,ল হালিম । তিরিশের দশকে 

কমিউনিস্ট আদশ প্রচারের জন্য 

প্রচেন্টা ৪১নং জ্যাকেরিয়। স্ীটের 

কাহিনী (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা- 

আশ্িব) 

৩৩০১ অথ্নীতি--দশ'ন ও তত্তহ 

আদিত্য প্রসাদ সেনগ্ষ্ত । অথনৈতিক 

চিম্তাধার। ও মিশ্র অধ“নীতি (ভারত- 

ব্য ১৩৬৯ ভ1) 

৩৩০৯৪৭ সোভিয়েত ইউনিয়ন--অথ- 

নৈতিক অবস্থা 

রখজিত দাশগংপ্ত । সোভিয়েত ইউ- 

নিয়নে সামাবদী সমাজ নিমণানে 

অথ'নৈতিক পটভূমি (আন্তজাতিক 
৯৯৬২ সেগ্ট ) 

৩৩০'৯৫৪ ভারত--অথ নৈতিক অবঙ্থা 

আথিক প্রসঙ্গ । ভারতের অথণনৈতিক 

কাঠ'মে। আিক প্রসঞ্গ ১৩৬৯ ভা) 

প্রিঃতোষ মৈবেম় । আমাদের অরথশীতিক 

উন্নয়নের প্রকৃতি ( আধিক প্রসঞ্গ 

১৩৬৯ ভা) 

৩৩০*৯৫৪১৪ বঙগগদেশ--অর্থ নৈতিক 

অবস্থা 

নরহরি কবিরাজ। ইম়ং বেংগলের 

অর্থনীতি চিন্তা (অন:শীলন ১৩৬৯ 

শ্রা_ আহিব ) 

৩৩১৮৮০৯&$৪ ট্রেডইউনিয়ন--ভারত 

হীণ্ে্দ্রু নাথ মহখোপাধ্যায়। দ্রুড ইউনিয়ন 

ইতিহাস ব্ষিয়ে (অনুশীলন ১৩৬৯ 

শ্র--আশিব) 

৩৩২২১] শ্বজপ সঞ্চয় 

আদিত। প্রসাদ সেনগংস্ত। পরকার ও 

স্বুপ সঞ্চয় পরিকজপন। ( আথিক 

প্রসগুগ ১৩৬৯ ভা) 

৩৩২৩১ কৃষি খণ 

রাখাল চন্দ্র দত্ত। কৃষিধণ নীতির 

নবিদ্চেনার স্বপক্ষে (আধথিক 

প্রসঙ্গ ১৩৬১ ভ। ) 

৩৩৪ সমধায় 

নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী । সমগ্যা সমাধানে 

সমবায় ও পঞ্চায়েত (ভারতব্ষ 

১৩৬৯ আম্ব ) 

৩৩৫ সমাজতন্র 

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । সমাজতগ্তে 

গণতণ্ত্র (চতুচ্কোন ১৩৬৯ কা--গো) 

৩৩৬৫৪ লোক অথ-ভারত 

আখিক প্রসঙ্গ । কেন্দ্র ও রালোর মধ্যে 

আথিক সম্পক' (আথিক প্রসঙ্গ 

১৩৬৯ ভ1 ) 



২৭৬ গ্রন্থাগার 

৩৩৭৯১৪ ইউরোপীয় কমন মাকেন্ট 

অ।থিক প্রসঞ্গ । ইউরোপীয় কগন মাকে 

( আথিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা) 

নভোস-তি ॥ বারোয়ারী বাজার £ নয়া 

উপনিবেশবাদী চক্তাম্ত (অনহশীলন 

১৩৬৯ শ্রা-আম্ব ) 

রণজিৎ দাশগুপ্ত । বারোয়ারি বাজার 

প্রসঙ্গে (চতৃছ্কোণ ১৩৬৯ কা পো) 

শ্যামসহন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় । “ই, সি. 

এম”? এ ব্রিটেন ও ভারতের সমস্য 

(ভারতবর্ষ ১৩৬৯ ভ1) 

স্তোষ দত্ত । কমন মাকেনটে রাজনীতি 

(বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা) 

৩৩৮০৯১$৪ ভারত--শি৪প্ 

মানভাই শাহ ॥। ভারতের শিপ বিশলব 

(অ.িক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা) 

৩৩৮৬৪০৯৫৪ ক্ষুদ্র শিপ--ভারত 

ডি, এন. ভর্রাচাষ:। ভারতে ক্ষ,দ্ূু শিজ্পের 

উদ্নয়ণ ( বসধারা ১৩৬৯ আম্ব ) 

৩৩৮৫৪ . ভারতবর্ধ--অথনৈতিক 

পরিকহুপন৷ 

অলক ঘোষ । গপণ্বাধষিক পরিকজপনার 

মদ্রু স্ফীতি সমস) ( আঘিক প্রস্্গ 

১৩৬৯ ভা ) 

কস্তুর চি লালওয়ানী। ভারতে অথ'- 

নৈতিক যোজনার ভবিষাৎ ( আথিক 

প্রসঙ্গ ১০৬১৯ ভা) 

৩৩৯৪ ধন সম্পদ 

ভি, কে. আর. ভি. রাও। য্যাডাম 

স্মিথের ওয়েলথ অব নেশনস 

* (জা বিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা) 

২৩৯:৪৮*৯৪৭ পথাবাবহার--সোভিয়েত 
 €পশ 

[ আশ্বিন 

ইয়েভেংকো, আই । সোবিয়েত, দেশে 

পণ্যের চাহিদ1 ও ব্যবহার (আথিক 
প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা ) 

৩৪১১ শান্তি আন্দোলন 

অশোক রুদ্র । আইন্টাইনের একটি 

চিঠ (আম্তজণতিক ১৯৬২ সেপ্টে) 

গৌতম চট্রেপাধ্যায় ॥ শান্তির সংগ্রামে 

ফরাসী বিপ্লবের এঠিহা (পরিচয় 
১৩৬৯ ভা) 

চিম্মোহন সেহানবীশ । আবার বি*ব- 

মনীষী সঞ্গমে(পরিচয় ১৩৬৯ ভা) 

-বিশবশামিতি ও লেখক সমাজ 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়া ) 

বাণণাল, জে. ডি. । নিরস্ব্রীকরণ ও 

বি*বশাদ্তি (প্রবধ পনত্রিক। ১৩৬৯ 

শারদীয়া) 

৩৪১*১৩ রাভ্্রপগ্ঘ 

রঘ,বীর চক্রবতা। রাঘ্ট্র সধ্রের প্রগতি 

( আন্তজাতিক ১১৬২ সেপ্টে) 

৩৪১৬৭ নিরস্ত্রীকরণ 

চিত্ত ধিশবাস। বৈচিত্রের মধ্যে একা 

(আন্তজণতিক ১৯৬২ সেপ্টে) 

বি্লব দাশগুপ্ত । নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থ- 

নেঠিক পুনধিন্া (পরিচয় 

১৩৬৯ ভা) 

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥ বিশ্ব 

কংগ্রসের অভিজ্ঞতা (€আম্ত- 

জণতিক ১৯৬২ আগ) 

মনোরঞ্জন বড়াল॥ নিরক্ত্রীকরণ সংগ্রাম 

সোভিয়েত ইউনিয়ন (দ্বিতীয় মহ1- 

বনদ্ধ-পৃর পব9 (আন্তজাতিক 
১৯৬২ সেপ্টে) 

চাতামল চক্রবতী। নিরস্ত্রীকরণের সমসা। 

(পরিচয় ৯৩৬৯ ভা) 



১৩৬৯ ] 

সংনীল সেন। সোভিয়েত রাশিয়া এবং 
নি রস্ত্রীক রণ (১৯২২-১৯৩৪) 

( পরিচয় ১৩৬৯ ভা) 

99৭8 চহক্তি আইন 

মনীন্দ্ুকুমার মজুমদার । চ.ক্তি আইন 

(ক্র) (আথিক গ্রসঞ্গ ১৩৬৯ ভা) 

৩৬২২৯৯৫৪১৪২ লহদ্বিনী 

তরুণ গিংহ। লংদ্বনি সম্বন্ধে 

দরারোগ্য মাসিক রোগীর সমসা। 

( চিত্ত ১৩৬৯ শ্রা-আশ্রিব ) 

৩৬২৪১ অন্ধের সেবা 

অনাথবন্ধ: দত্ত । অন্ধের জগৎ (ভারত- 

বষ' ১৩৬৯ ভা) 

৩৬৪'৩৬০১৫৪১৪২ শিশু অপরাধ-_ 

কলিকাতা 

ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ॥ কলিকাতায় 

শিশু অপরাধ (প্রবন্ধ পত্রিকা 

১৩৬৯ শারদীয় ) 

৩৭০-১০৯৫৪ শিক্ষ।-_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

--মতরাদ 

রঘ.নাথ ভর্রাচাষণ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় 

ভাববাদ (শিক্ষা ও শিক্ষক ১৯৬১- 

৬২, ডিসে-জান ) 

৩৭১৫৪ শিক্ষা-ভারত 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ২৭৭ 

সতোম্দ্র নারায়ণ মজুমদার । শিক্ষা- 

সংস্কারের পটভূমি (অনুশীলন 

১৩৬৯ শ্রা-আধিব ) 

৩৭১১ শিক্ষক 

প্রমোদরঞ্জন সেনগুঞ্তে। আমেরিকা ও 

সোভিয়েতের শিক্ষক (মানব মন 

১৯৬২ অক) 

৩৭৮৫৪ উচ্চশিক্ষা--ভারত 

অন্নদাশৎকর রায় । এতিহাসিক সিদ্ধান্ত 

( সমকালীন ১৩৬৯ আশ্রিব ) 

বিমলঞ্দ্ ভট্রাচা । শিক্ষার সঙ্কট 

(প্রধাসী ১৩৬৯ ভা) 

সংপ্রসদ্ন, ছদ্ম । আমরা কোন পথে 

(অ'থিক প্রসঙ্গ ১৩৬৯ ভা) 

৩৭৮'৫৪১৪২ বি*বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 

উষা বিশ্বাস ॥। বিশ্বভারতী (ভারতবর্ষ 
১৩৬৯ ভা) 

৩৯১২১] শাড়ী 

কনাদ চৌশুরী । সখ ও শাড়ি (অমৃত 
১৩৬৯ শারদীয় ) 

৩১২৩ টোটেমবাদ 

ফয়েড, সিগমুণ্ডে। টোটেম ও টাবু । 
অন:বাদ-ধনপঠি বাগ (চিত 
১৩৬৯ শ্রা-আশ্িব) 

পরিমলচ5ন্দ্রু ঘোষ । আন্তজাতিক মেত্রীর 

পথে (আম্তজণতিক ১৯৬২ সেপ্টে) 
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১১৬১১১১১১১১ 

ভারতভুয়িতে চীন। আক্রয়ণের বিরুদ্ধে 

গ্রন্থাগার কর্মীদের দাঘ্িত্ব 

প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত সরবরাহের মাধমে দেশের সামরিক ও 

শব্ান্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুকুলে জনসমর্থনকে সুদ ও 

সদাজাগ্রত পাখা, 

পত্রপত্রিকা পাঠ করে এবহৎু সচিত্র প্রাচীরপত্রেরর সাহাষে; 

নিরক্ষর লোকদের দেশ রক্ষার বিষয়ে সচেতন কল্পে তোলা; 

গ্রন্থাগারে র্লেডিও, সংবাদপত্র শুতরাদ্র সাহাযেয জনগণের 

মনোবল অস্ষুন্ন রাখা; 

উচ্ছাস ও উত্তেজন। বঃঞ্জক কার্যাবলী পরিবর্তে দেশের বর্তমান 

জরুরী অবস্থায় জনগণের সুণৃষ্ল ও প্রক্যবদ্ধ প্রচেন্ঠা ও 

অনমনীয় মনোভাব গড়ে তোলা; 

অর্থদান প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্ব,দ্ধ করা এব 

দেশরক্ষাব্র সর্বকাজে সকলের সহযোগিতামুলক মনোভাব 

স্ব্টি করা; 

ভিজিডি ডিভি ভীউিউিজিককিজ জজ জজ জড় জি ওডজেজাজজ্ভজিজ্জজজভউভ জজ িভডিজিজতজগভডভেজ 

: ৃ ৃ 
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গা য় গ্র ন্থা গা লর প নর্ি ষ দ ব 

৯২শ ব্য ] কাতিক £ ১৩৩৯ _ [৭ম সত্খযা 
শর্ত 5548 শি এসি পরল কাশ পার দা ৩ 

% ৭ সম্পাদকীয় ৮ এটা 
|. (লনা 81118450-) ্ 
প্ ।)1+৯ তু /পী 

প্রকার নবকলেবর ৫7 ক 21, দু 
॥ পি? 

মাস কয়েক আগে পত্রিকার পাঠকদের কাছ থেকে পৰ্রিকী 'ঈঈ্ঈকে* মতামত 
আহবান করে আমরা যে 'পাঠকপঠন সমীক্ষাপত্র' পাঠিয়েছিলাম তার উত্তরে অনেকেই 

পত্রিকার উদ্নতিকঙ্গে নিজ নিজ অভিমত জানিঝেছেন। তদনৃষায়ী আমরা পত্রিকার 

কিছু পৰ্রিবর্তনের সিদ্ধান্ত করেছি । তার মধো জনৈক সদস্যের প্রস্তাব পরিষদে 

সাম্প্রতিক আথিক অসাচ্ছল্য ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিক থেকে সবাধিক 
গুরুত্ব লাভ করেছে এবং পত্রিকার এই সংখা থেকেই তার ব্ধপায়ণ প্রথমেই পাঠকদের 

দষ্টি আকৰণ করবে । 

পত্রিকার এই প্রচ্ছদবিহীন কলেবরের প্রধান কারণ পরিষদের আথিক অসচ্ছল; । 

দীঘ* দীনের চেজ্টাতেও পত্রিকাকে আমরা বিজ্ঞাপন প্রভূতি দিক থেকে লাখ্ানিভরশীল 

করে তুলতে পারিনি । অনাদিকে | নিলি 

পরিষদের আয়ও ক্রমে সংকুচিত এই সংখ্যায় 

হয়ে পড়ছে। দেশের বতমান | প্রেমতোষ হালদার £ মহীশৃষ বাজে 
ঘাপংকালীন অবস্থায় সরকারী গ্রন্থাগার আন্দোলন। ললাজকুমার যুধো- 

'ললাহাধ্য একেবারে বধ হয়ে না পাধ্যায়ঃ পাঠ-জীবন-গ্রস্থাগার | মেহেস্ত্র,ঃ | 

গেলেও হান যে পাবে তাতে চণ্ভীগডে বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন! বাংলা 

কোনও সন্দেহ নেই। এছাড়াও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘনট (৬) 

মূল প্রচ্ছদ নংপ্রণের এক বিরাট মদন চন্দ ও রমেশচন্ত চক্রবতী । 
৬ কা ৯5০ পাস সত পা রা পি সপ পা হজ কা ১ 

অন্তরায়। এইসব কারণেই প্রচ্ছদের গ্র্থ-সমালোচল। ষ্ প্রহ্থাগার সংবাদ 
অপ্রয়োজনীয়ত! বিশেষভাবে অন সম্পাদকীয় গু পত্রিকার নবকজেবরণপ 

কাগজের দং্প্রাপ্যতা ও অত্যাধিক গোরিন্দলাল র্লায়। পাঁঠুগোপাল মৈত্র, 

সত হয় এতে চিরাচরিত ধারায় " 
বসন | গজ ১০০৬০ উর সি জনপ্রশাসন জিৎ কাটাশীলপাতকসমিীগা৬০ লন পয জিত কপাল (নাজ হর বদ পালা দাগ জিগরবালতন উপ [চা 



২৯৬ গ্রস্থাগার [ কাতিক 

কিছুটা চয্তি ও শোভনীয়তাও খানিকট। ক্ষুণ্ণ হবে বটে; কিছ্তু এই জরুরী অবচ্থায় 
পর্ষিদের বিভিন্ন খাতে ব্যয় সংকোচনের অন্যতম উপায় হিসাবে এই সিদ্ধান্ত অর্থ 
সংকটের প্রণমনে যথেছ্ট সহায়ক হবে । পরিষদের সদস্য ও শুভানযধ্যায়ীরা এই 
সিদ্ধামতকে অনুমোদন করবেন এ আমাদের দঃ বিশ্বাস । 
বর্তমান জরঃরা পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিক। 

আমাদের প্রি মাতৃভূমি আজ চীন কর্তৃক অক্রাম্ত। ভারত ভূথম্ডের কয়েক 
হাজার বণ“ মাইল এখন চীনা সৈনাবাহিনীর দখলে । সারা দেশের মানুষ আজ 

ভেদাভেদ ভুলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠেছে ; মিলিত কন্ঠে জানিয়েছে দেশরক্ষার শপথ । 
শত্র কবল হতে হাত ভূখন্ড পুনরুদ্ধারের জনে) এবং জাতীয় প্রাতিৎক্ষার কাজে সকলেই 
সরকারকে পুর্ণ সমর্থন নিয়েছে । সংগ্রামরত ভারতীয় জওয়ানদের শক্তিকে সূদঢ় 

করার জন্যে নবাই আজ কৃতসংকতপ 

দেশরক্ষার কাজ শহধ, যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা যুদ্ধের সঞ্চে প্তত্যক্ষভাবে জড়িত বিষ'ই 
সীমিত নয়। সমাঞ্জের প্রতি স্তরের মানুষের পরোক্ষে নিজ নিজ ভূমিকা আছ । 

চাষী, শ্রমিক, মঞ্জুর, মিসিত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক প্রভ,তি সকল বন্তিধারী ম'ন:ষেরহ 
বিভি্নক্ষেত্রে কিছু না কিছু করণীয় আছে। তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীদেরও দেশরক্ষায় 

এক বিশেষ দায়িত্ব আছে । চাষী মক্জুর মিস্ত্রির কাজ যেমন উৎপাদন বুদ্ধি ও অব্যাহত 

রাখা; শিক্ষক সাংবাদিকের কাজ জনমনকে গড়ে তোলা । গ্রন্থাগার কমীদের দায়িত্বও 
মংলতঃ শেষোজ পধষশয়েরই--পার্থক্য কেবল প্রণালীতে। শিক্ষক ও সাংবাদিকদের 

গণ্ডি শুধ শিক্ষিত মানুষদের নিয়ে এবং বন্ত-তা ও লেখার মধে) দিয়ে তাঁদের মান্ষের 

সঙ্চেগে যেটুকু সংযোগ । জনসাধারণের স্ধেগ গ্রশ্থাগার কমীদের সম্পর্ক আরও 

ব্যাপক ও ল্বিড়। তাঁরা সংগ্প্রেণীর় মানুষের প্রত্যক্ষ সংস্পরে আসেন । শুধু 

বইপত্রই তাঁদের একগাত্র উপকরণ ঈয়। ছবি, চা” পোত্টার ইত্যাদির সাহাযা ছাড়াও 

তাঁর! প্রয়োজন অনুযায়ী বাজিগতভাবে আলাপ আলোচনা এবং বক্তৃতা দিয়ে জ্ঞাতব্য 

বিষয় পরিবেশন করেন। 
দেশরক্ষায় গ্রন্থাগ্তার কমীর৷ তাঁদের নিজন্ব পল্ধতিতে ধথাকালেই, আত্মনিয়োগ 

করেছেন। গ্রামে ও সহরে সবর গ্রন্থাগার কমীতা তথ্যাদি পরিধি মধ দিয়ে 

জনমন প্রস্তুতির কাজে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু উপকরণ ও সরঞ্জামের অভাবে তাঁদের 

প্রচেষ্টা কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। সরকারের প্রচার দপ্তরের কাছে অনুরোধ যে পোষ্টার ও 

গ:স্তিকাদি পাঠিয়ে জনমন প্রস্তুতির কেন্দ্ু হিসাবে তাঁর গ্রম্থাগারগুলির সুযোগ গ্রহণ 

করুন । সমাজ ণিক্ষা দণ্তধের কাছেও অনুকেধ জ নাই গ্রামাঞ্চলের গ্র'গাগারগহলিতে 

রেডিও এবং অনণান। সরঞ্জাম খণ হিসাবে পাঠিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টায় সহায়তার জনা । 
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মহীশুর ব্রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলন 

১৯৫৬ সাল কর্ণাটকের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনটিতেই 
ছিন্ন-বিচ্ছিদ্ন মহীশুূর রাজা, বম্বে কণণটক, হায়দ্রাবাদ কণণটক, ছোট্র কুগ* এবং 
মাদ্রাজ কণণটক অঞ্চল নিয়ে নূতন মহীশুর রাজোর পত্তন হয়। সপ্তদশ শতাব্ণীর 
শেষভাগে বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর কণণাটক বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
অতীতের বর্ণলী ইতিহাস মধাযগে বিবণ হয়ে যায়। তাই কানাড়ী ভাষাভাষী 
অঞ্চলের লোকেরা সেই পৃবতন রাজ্যের মিলনের ফলে যে নূতন রাজ্যের জন্ম নিল 
তাকে তারা স্বাগত জানাল ॥ নতন উদ্যমে দেশ গড়ার স্বখ্নে তারা বিভোর হয়ে উঠল। 

প্রাচীন গ্রন্থাগারসমূহ 
এই মহীশুর রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করতে হলে 

প্রাচীন যুগ হতে শুরু করতে হবে । ইতিহাসের পাতা খুললেই চোখে পড়ে ভারতের 
প্রাচীন যুগে কদংফিসাস রাষ্ট্রকুট, চালক্য ও হোয়েসল বংশীয় রাজাদের 

বিদ্যোংসাহিতায় ও অথণনৃকুল্যে দশম ও একাদশ শতাব্দীতেই এই রাজো অনেক 
উম্নত ও সম:দ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন গ্রণ্থাগার গড়ে উঠেছিল । সেই 
প্রাচীনযূগে এই রাজোর টালাগডে, নাগাতি, বালিগাভ। কুবাতুয়া ও আইহোলী প্রভ্তি 

অঞ্চলে বিদ।াচচণর কেন্দ্র বিস্তিত ছিল। 

বিজয়নগর রাজাদের আমলে মনে হয় সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ 

করেছিল ॥ রাজ বক এক মঠের গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণের জনা অনেক জমি দান 

করেছিলেন। এইখানে প্রচুর ছাপা বই ও প্রায় পাঁচশত তালপাতার পান্ড;লিপি 
পাওয়। গেছে। 

প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক. ধর্মীয় মঠ ও মন্দিরে প্রচূর বইএর সংগ্রহ থাকত। 
এই সকল মন্দির ও মঠ হতে ভূজ“পত্র, বাচ'বৃক্ষের ছালের "পর লিখিত পত্র, লিপি 
অংকিত তামার পাত্র পাওয়া গেছে। এইরূপ বছ প্রাচীন এক জৈন মন্দির হতে প্রচ্র 
হাতে লেখা বই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মঠ হতে সংস্কৃত পাশ্ডূলিপি পাওয়া! গেছে । 

বিজয়নগর রাজোর ধ্বংসের সাথে সাথেই কণণটক রাজ্য আশেপাশের বিভিন্ন 

রাজ্যের সঙ্গে কিছু কিছু অংশ বৃজ হয়ে যায়। 

(ক) বন্ধে কর্ণাটক--উনবিংশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার বাবস্থা বা 
গ্রন্থাগার আন্দোলন তেমন জোরদার ছিল না। কেনন৷ শিক্ষার রুমধিস্তারের সঙ্গে 
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সঙ্গে গ্রন্থাগারের চাহিদ বাড়ে । কিম্তু সেই সম্নয় শিক্ষার এমন ব্যাপক প্রসার 

ঘটে নি। ১৮৪৮ সালে বোধকরি বেলগাঁওতে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় । 

১৮৮২ সালের এক হিসাবে দেখা যায় যে এই গ্রন্থাগারে ইংরাজী, মারাঠী, কানাড়ী, 

গৃজরাটী ও সংস্কৃত ভাষায় প্রায় ১০৩৬টি বই ছিল। ইহা ভিন বিজাপুর জেলায় 

ধারওয়ার, হবলী এবং সীরহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই গ্রথাগার 

আত্মপ্রকাশ করেছিল। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হতে জাতীয় আন্দোলনের সন্ত সঙ্গে দেশের সবর 

গ্রদ্ধাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও শুরু হয়। জাতীয় আন্দোলনের নেতারা ব্ঝেছিলেন 

যে শিক্ষা ও জাতীয়তাবোধে উদ্বদ্ধ করতে না পারলে দেশের জাগরণ সম্ভব নয়। 

গ্রত্থাগার যে শহুধ্ গ্রন্থের আগার নয়, শিক্ষার মাধ্যমও তা তাঁরা বুঝেছিলেন। তাই 
জাতীয়তাবাদী নেত৷ শ্রীআল,র ভেগকটরাও ও লোকমানা তিলকের নেতত্বে গ্রামে গ্রামে 

গ্রদ্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চলতে থাকে । ১৯২৪ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস 

কমিটির অধিবেশনে দেশবন্ধ্ চিন্তরঞ্জনের সভাপতিত্বে সারা ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন 

প্রবতন ও ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন হয় । 

১৯২৯ সালে প্রথম নিখিল বম্বে কণ্ণাটক রাজ্যের এক গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় । 

অন্ধ ঝাজোর গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীভেংকটনারায়ণ শাস্ত্রী ইহার সভাপতিত্ব 
করেন। এই সম্মেলন হতেই কণণটক গ্রন্থাগার পরিষদ জন্মগ্রহণ করে। এই সময়ে 

এক অন_সন্ধানে জানা যায় যে এই রাজো প্রায় চার শত গ্রন্থাগার ছিল। 

কণণটক গ্রন্থাগার পঞ্িষদ ১৯৫০ সালে রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বীকৃতি ও সাহায্য 

লাভ করে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই পরিষদের ভূমিক৷ প্রশংসনীয় । এই পরিষদ 

কানাড়ী ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং একটি 'লাইনব্রেরী 

ডাইরেক্উরী" প্রকাশ করেছেন । 

স্বাধীনতার পর একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও ৩টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার যার একটা 

ধারওয়ার শহরে প্রতিষ্ঠা কর হয়েছে ॥ এই গ্রন্থাগারে প্রচুর দং্প্রাপ্য বইএর সংগ্রহ 

আছে। 

কণণটক বিষ্ববিদ্যালয় গ্র্থাগার এই রাজ্যের জ্ঞানীগৃণী, ছাত্র ও গবেষকদের এক 

বিরাট চাহিদা মিটিয়েছে । অতি অঙ্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মংখযা ৬১ 

হাজারের উপর উঠেছে এবং প্রায় ৮০০ শত পত্র পত্রিকা আসছে । চলতি বছরের জুন 

মাস.হতে এ'রা লাইব্রেরীয়ানশিপে এক ডিপ্লোম। কোস" খলেছেন । 

(খ) পুত্রীভন মহীশুর-_এই অংশে গ্রন্থাগার আন্দোলন-এর সূত্রপাত হয় 
অতি আধুনিক কালে ১৯১৫ সালের 2000৪0107 0020101666 06 03৩6০000710 

0০268260০6-এর সংপারিশের পর | মহীশরের দেওয়ান স্যার এম্, বিশ্বেশ্বরৈবার 

নেতৃত্বে এই অঞ্চলে গ্রম্থাগ্গার আন্দোলন সরু হয়। অতি অঙ্পদিনের মধোই দুইটি 
জেল গ্রশ্থাার স্থাপিত হয়--ঞকটি . বাঞ্গালোর সাধারণ গ্রশ্থাগার, ও অপরটি 
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মহীশ্র সাধারণ গ্রদ্থাগার । বাঙ্গালোর সাধারণ গ্রন্থাগারে বতরমানে প্রায় ৩১ হাজার 

বই এবং ৩৫৮ খান। পত্র-পত্রিকা আছে । ১১৯১৪ সালে স্থাপিত মহীশুর সাধারণ 

গ্রন্থাগারে বত'মান গ্রদ্থসংখা প্রায় ১৮ হাজার । | 

গ্রামে গ্রামে গ্রম্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সরকার খুব অনুভব করেন। 

গ্রামের মাতব্বরদের নিয়ে এক কমিটির অধীনে গ্রামা গ্রম্থাগারগলি পরিচালনা করা হয়। 

সরকারী তহবিল হতে এই গ্রাম্য গ্রন্থাগারসমূহে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হয়। 
১৯১৯ সালে রাজাময় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের পরিকজপন। গ্রহণ কর। হয়েছিল, কিন্তু তা 

কাষ'করী কর! সম্ভব হয় নি। 

মহীশৃর বিশ্ববিদ্যলয়ের গ্রম্থাগারের গ্রম্থসংগ্রহ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বত'মানে প্রার ৮৫ হাজার বই ও ৩৯০ পত্র-পত্রিকা আছে । ১৯৬০ 

সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে । 

বাণ্গালোর বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় গবেষণার জন্য [04182 105000 0£ 

9০81,০০-এর গ্রন্থাগারটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । গবেষণার কাষে" সহায়তার 

জন্য রেফারেমস ও পরত্র-পত্রিকার বিপৃ্ল সংগ্রহ আছে। প্রায় ৩০ হাজার বই ও 

২৮ হাজার বাঁধানো পত্রিকার সংগ্রহ রয়েছে । এখনে ১৬০০ বিভিৎন বিষয়ের উপর 

পত্র-পত্রিকা আসে । এখানেও নিজন্ব গ্রন্থাগার-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন 

রাষ্ট্রপতি ডঃ সব্গলী বাধাকৃফ্কান | 

(গ) হায়দ্রাবাদ কর্ণাটক--এই অঞ্চলের গ্র্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস 

খুব বর্ণাঢা নয় ॥। বিদর, গুলবাগণ ও রায়পযৰ জেলায় স্কুল কলেজের লাইব্রেরী ভিন্ন 

অতি অজ্পসংখাক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে । এই অংশে দুইটি সাবসংক্রিপশন 

লাইব্রেরী এবং সাতটি পাবলিক: লাইব্রেরী আছে । 

(ঘ) মাদ্রাজ কর্ণাটক-_মাঙ্গালোর ও বেলারী এই দুইটি জেল! নিয়ে এই 
মাদ্রাজ কর্ণাটক অঞ্চল গঠিত ॥ ইহাদের মধ্যে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মাতগালোর বা 

দক্ষিণ, কানাড়। অঞ্চল ৰেশ উন্নত। মাদ্রাজের গ্রন্থাগার আইন দ্বারা এই অঞ্চল 

শাসিত । এখানে প্রায় ১৬৯টি সাধারণ গ্রন্থাগার ও পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগার আছে । 

মাগগালোরে সদাশিব রাও লাইব্রেরী যা কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার তার অধীনে 

আছে পাঁচটি ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী এবং ইহার নীচে বিভিন্ন তাল্কে ২৮টি গ্রন্থাগ্রার ও বই 

লেনদেন কেন্দ্র আছে। দক্ষিণ কানাডা গ্রন্থাগার পরিষদ সরকার ও জনসাধারণের 

মধ্যে যোগাযোগের সেতু রক্ষা করে । 

($) কুর্গ-ধ্সর পাহাড় আর সবৃজ উপতক্যার মধ্যে এই ক্ষ€দ্ূু রাজ্য কয়েকটি 

ভাল গ্রদ্থাগার আছে । সম্প্রান্ত ও উচ্চ শ্রেণীর নরনারীর জন্য মারকাড়া বুক ক্লাব ইংরেজ 

আমলেই আত্মপ্রকাশ করেছিল । ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গণপতি সাধারণ পাঠাগার ও 

১৯৫৪ সালে স্থাপিত গান্ধী সাধারণ গ্রন্থাগার এখানকার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগ্রার । ইহা। 

ভিদ্ন আরও কয়েকটি স্কুল কলেজ লাইব্রেরী আছে ।,' | . 



২৮৪ গ্রন্থাগার | কার্তিক 

রাজ্য পুনর্গঠনের পর £ ১৯৫৬ সালে কানাড়ী ভাষা-ভাষী অঞ্চল নিয়ে অধুনা 
মহীশ্র রাজ্যের সথ্টি হল ॥ এই নৃতন রাজ্যে সব“ গ্রম্থাগার বাবস্থা সম্প্রসারিত 

করার জনা কণণটক গ্রন্থাগার পরিষদ সচেম্ট হয়। ১৯৫৮ সালে নিখিল কণণাটক 

গ্র-থাগ্রার সম্মেলন অন:জ্ঠিত হয় ধারওয়ার শহরে । এই সম্মেলনে নিখিল কণণটক 

গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহার গনতন্ত্র প্রস্তুতের জনা 

একটি কমিটি নিযংস্ত করা হয়েছিল তাহাদের কাজও সমাপ্ত হয়েছে । 

১৯৫৮ সালে মহীশ:র রাজ্যের সরকারী স্কুল শিক্ষকদের গ্রন্থাগার শিক্ষা শিক্ষণের 

এক স্বজ্পকালীন কোস* খোল হয়েছে । বাওগালোরে দুই বংসরের ডিশ্লোমা! কোস' 

শিক্ষ। দেওয়] হয় । মহীশর রাজ্য সরকারের উৎসাহে ও ক্লিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের 

সহায়তায় কানাড়ী ভাষায় জাতীর গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হচ্ছে । 

১৯৬২ সালের মাচ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আহ্বানে বাঙগালোরে স্কুল 

লাইব্রেরীর উপর এক সেমিনার অনচ্ঠিত হয় ॥ ইহ! পরিচালনা করেন ডঃ রঙ্গনাথন। 

১৪ট রাজ্োর প্রতিনিধি সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন । 

এই বছরের মার মাসে বাঙ্গালোরে ডঃ রঙগনাথনের ততন্তবাবধানে 

ডকুমেণ্টেশন দ্রেণিং ও রিসাচ সেপ্টার স্থাপন করা হয়েছে । এখানে বৈজ্ঞানিক 

গবেষণাগারে ডকুমেন্টেশন কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 

মহীশ্র রাজেয অধুনা ২১৮টি সাধারণ গ্রশ্থাগার সরকারী সাহায্য পায় । ইহা 

ভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা মন্দিরে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার 

রয়েছে। রাজ্যময় গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংজ্ঞু সমন্বয় ও 

সুবম রূপ দেখার জন্য ডঃ রঙ্গনাথন এক আদশ খসড়া বিল প্রস্তুত করেছেন। তাঁহার 

স্কীম অনুসারে এই নূতন মহীশূর রাজ্যের সবোচ্চে থাকবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও 

তার নীচে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার । এবং তার নীচে থাকবে সাতটি 010 110 

/১ 001১0106155 এবং উনিশটি জেলা [01 407901065-ইহারা রাজ্যময় ৩৫৬টি 

ব্রঞ্চ লাইত্রেরীকে, ৯০০টি বই লেন-দেন কেন্দ্রকে এবং ৬০টি ভ্রাম্যমাণ গ্রম্থাগারকে বই 

সরবরাহ করবে। এই বিল এখন সরকারী সহায়তায় আইনে পরিণত হওয়ার 

অপেক্ষায় আছে । 

মহীশুর রাজা শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, অথ'নৈতিক পরিকল্পনা বূপায়ণে অন্যতম 

প্রাগ্রসর রাজা । সমগ্র ভারতবষেরর গ্রন্থাগার আন্দোলনের দ্ইজন খ্যাতিমান পক্ষ 

ডঃ শ্রী এস, আর, রঞ্গনাথন এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রম্থাগরিক শ্রী বি, এস, 

কেশবন এই মহীশুরের অধিবাসী ॥। তাই শুধু প্রাচীনকে নিয়ে নয়, বত'মানকে 
নিয়েও এই রাজ। গোৌরববোধ করতে পারে । 

৯5 & পান মহ পাদ পপ শপ পিক কপাল | পাশা পলি ৮ পি ও তত পেপাল পাশ ক শির পল ৭ পপ 55 হি হা ৫ 2১ 7 ভি 

, 80912811015 080, রি 1962, সংখ্যায় িকানিত কণ টক বিশ্ববিদ্যালয়ের 

গাগা রিক শ্রীকে, এস. দেশপ'ণ্ডের একটি প্রবন্ধের সাহায্যে ইহা রচিত । 



রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 

পাঠ-জীবরন-গ্রন্থাগাত্র 

জীবনের প্রায় ষোলট। বছর স্কুলে ও কলেজে পড়ে কেটে যায়। কলেজে পড়। 

শেষ করে মনে হয় কেন এতটা সময় কতগুলি বিরক্তিকর বই পড়ে কাটানো । এই 

সময়টায় যে সব বই পড়াহ'য়েছে সে সব বই আরু তো কখন উল্টে দেখব না- দেখার 

প্রয়োজনও হবে না। অনেকের মনেই এ চিন্তা আসে । যারা স্কুলে বা কলেজে 

পড়ে নি তারা তে? স্পষ্টই বলে কলেজী শিক্ষী নিয়ে লাভ কিছু নেই । বই পড়া আর 

বই পড়ে তা বিচার কর1, এই দুটি কাজকে ঠিক মত আলাপ করে বিচার করার অভাবেই 

অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগে । যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা একখানা বই পড়ে 

বইয়ের বিষয়বস্তু বিচার করে দেখতে পারে, লেখক যা বলছেন ত'র কতট.কু সত্য, 

কতট.কু মিথ্যা, লেখক যা বলেছেন তার পরও আর কি বলা যায়, এ সব বিষয়ে সে 

বিচার করতে পারে । স্কুল বাকলেজী লেখাপড়ার সাহায্যে আমরা এই বিচার শক্তি 

অঙ্জঞন করি। এ শিক্ষা! যাদের নেই তাদের কাছে পড়ার কাজটা কেবল পড়াই তার 

বেশী কিছু নয়। 

পড়া কাজট। কিন্তু খুব সোজা নয়। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগত ভাবে 

নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিধুক্ত করতে ন। পারলে পড়া সম্পৃণণ হয় না । মানুষ 

সামাজিক জীব । সমাজের ব্যক্তিত্ই সমাঞ্গ্ত মানুষের ব্যক্তিত্ব এ কথা অস্বীকার 

কর) যায় না। তা হ'লে মানুষের সব কাজই কি 21091800191)% অথশাৎ অপরের 

দ্বার প্রভাবিত? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই ॥ একটি দিনের সব কাজগুলিকে যদি 

আমরা বিচার করে দেখি তা হ'লে দেখব আমাদের কোন কাজটাই স্ব-ইচ্ছাকৃত নয়। 

আমরা যা করি তা সকলে করে বা 'করা হয়" বলেই করি ॥। আমাদের এই যে ব্যক্তিত্ব, 

এই বাক্তিত্বকেই 'বলে সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব । আমাদের পড়ার একট দিক এইভাবেই অপরের 
দবারা প্রভাবিত অথাৎ--“পড়তে হর” বলে পড়ি। কিন্তু মানম্ষকে জন্তু হিসাবে 

খিচার না করে মানুষ হিসাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে মান্ষ কেবল “অন্যের” 

সমষ্টি নয় মান.ষের নিজস্ব অস্তিত্বেতর চেতনাই মানুষকে জন্তু থেকে আলাদ। করেছে । 

সত্যিকারের পাঠ হচ্ছে মানুষের এই দুই অক্িত্বকে সম্পৃণ'ভাবে পাঠের মধ্যে নিয়োগ 

করখ। ঠিক এই কারণেই গ্রন্থাগারের কাজ হচ্ছে, সকলে যা পড়ছে পাঠককে তা 
সশরন 

এন্াপ ৪ ৯সপগ সষশ্ট সা পেস দিপা শি সি পিসী পি সস লাজ জজ কী শি শিাশি শি ্ষ ৭. ০৯ পি শিট নিট িক্পীশশ। চে ০ 

* যাঁণ। এ বিষরে আরো। কিছু জানতে চান*তাদের আমার 106 29110151519 16 

৪13) ও 13811% পড়তে বলি । 

১৯ 



২৮৬ গ্রন্থাগার [ কাতিক 

পড়বার মযোগ দেওয়া নয়, পাঠক যা! পড়তে চায় তাকে তাই পড়তে দেওয়া] । 

বোধহয় এই কারণেই 71561559506 1-101815 9০1006৮এ বলা হয়েছে 

০৮০] 1686: 719 ৮১০০] যদিও এ কথাটা আজ পষণ্ত কঙুপনাতেই রয়ে গেছে ॥ 

বিচার করে পড়তে গেলে পাঠককে দ.শ্যপটের পিছনে যেতে হ'বে। তাকে 

দেখতে হবে সাহিত্য স-ষ্টির “ইতিহাসকে বিচার করে, সুষ্টকতণর লেখার উদ্দেশ্য 

কি কি উপায়ে লেখক বইখানির সংষ্টি করলেন। এই হখলো সাহিতা বিচারে 

এতিহাসিকতা । | 

যিনি কেবল পড়ার জন্যে পড়েন তার কাছে “বত'মান”্টাই সব--তারি পাঠে 

অংশ নেই। কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে তার তিনি স্বাদ 

নেন-_স্বাদ নিয়ে দেখেন তার ভালো লাগলো কি ভালো লাগলো না। 

কিন্তু এই দুই ধরণের পড়া একসথ্গে মিলিত হ'তে পারে যদিও এই দুই ধরণের 
পড়া পরম্পর বিরোধী । এই দুই ধরণের পাঠের মধ্যে যে বিরোধীতা তা সম্পূর্ণভাবে 

নিভর করছে সামাজিক কৃষ্টির উপর । বিশেষ করে সমাজের শিক্ষিত স্তরের 

উপরে--কারণ তা সম্পৃণণভাবে স্বতন্ত্র । অনাদিকে সাহিত্য সুষ্টি সম্পূর্ণভাবে 

নিভ“র করছে লেখকের অস্তিত্বের পিছনের ইতিহাসের উপর ॥ ফলে বই বিচার করে 

না পড়েই পাঠকের অস্তিত্ব সুন্টির রহস্যটা কতকট] উদ্বাটন করতে পারবে । এদিক 

থেকে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে লেখা ও পড়া এই দুটি কাজের পিছনে একটি 

বিরাট সামাজিক সমস্যা ররেছে। গ্রন্থাগারের কাজ এই লেখা ও পড়। নিয়ে ॥ সুতরাং 

গ্র্থাগারের পিছনেও একটি সামাজিক সমন্যা রয়েছে এ কথা মানতেই হ'বে। বই পড়া 

সামাজিকতা এ কথা নিঃসদ্দেহে বলা যেতে পারে কিন্তু এ কথা খনব সত্যি যে 

সতিকারের পাঠের মত অসামাজিক কাজ আর নেই । 

একটি মাহিত্য স্ষ্টি যদি সত্যিকারের সংষ্টি হয় ত। হ'লে তা পাঠ করতে গেলে 
নিঙ্জনতার প্রয়োজন । কেবল তাই নন্ন যিনি পড়ছেন তাঁকে অন্য সমন্দয় কাজ থেকে 

সম্পূর্ণভাবে অবসর নিতে হ'বে। তার আশপাশের সব কিছুকে ভুলে যেতে হবে । 

তরি স্বাতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি বসে পড়ার মত 

বিরক্তিকর কাজ হয়তে। আর কিছু নেই। মনের মধ্যে অপরের অস্তিত্বের চেতন 
থাকলে পড়া সম্ভব হয় না। পড়। কাজটা যদি উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করবার যন্ত্র মনে কর। 

হয়--যেমন কলেজের পড়া, ব্যবসায় শিক্ষার জনা পড়া--তা হ'লে অপরের উপফ্থিতিতে 

আসে যায় না। কিন্তু পড়া কাজটাই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে পাঠকের স্বত্্রতা 

সম্পূর্ণভাবে বজায় না রাখলে উপায় নেই । সেইজন্যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে 

পাঠকের স্বতদ্ত্রতাকে বজায় রাখা একটা 0০194৪. পাঠের সময় বাইরের 
পৃথিবীটা সম্প;গণভাবে বিল;*্ত হয়ে যায়-_পাঠকের সামাজিকতা সংকু হয় বইয়ের 
অন্তগণ্ত পুথিষ্বীর মানহষের সঙ্গে । 

সংতক্কাং পড়া কাজটা! যেমন সামাজিক তেমনি অসামাজিক ৷ আর একট: চিন্তা 
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করে দেখলে বোঝ। যাবে সত্যিকারের পড়ার কাজে সন্তুষ্টি থাকে না কারণ, পড়ার 

কাজে এবং সমাজের সত্গে সব সময় ঠোকাঠকি লাগে । পাঠক যতক্ষণ পড়ার কাজে 

নিযুক্ত থাকে ততক্ষণ তার সমাজের সঙ্গে কোন সংশ্রব থাকে না, দুঃখ, দৈন্য, প্রেম ও 

বিরহের ঘাত প্রতিঘাত, অপরের না-করা (01061) এসব কিছুরই জ্ঞান তার থাকে ন' 

এককথায় সামাজিক বাঁধন থেকে সম্পূর্ণভাবে সে নিজেকে মৃজ করে নিয়ে নিজের 

জীবনকে স্বগনময় করে তোলে । এ পৃথিবীতে মানুষের জীবন যে একট অসংগতি 

তা সে সম্পূণ“ভাবে ভুলে যায় । পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্চে তার মনে জেগে ওঠে 

আধার জীবনের অসংগতি । তখনই মনে পড়ে “কেন আমি এখানে এ সময়ে 

কেন আমি”_-«“আমার এ অস্তিত্বের জন্য আমি দায়ী নই*--“কেন আমার এ দায়িত্ব" 

মানুষের মনের এই ধে সমস্যা, মান্ষের জীবনে এই যে অসংগতি মানুষের জীবনের 

এই যে দহদমনীয় চাঞ্চলা- মানুষের জীবনের এই ষে বেদনাকর মনুক্তির প্রেরণা 

এসব স্থূল বলেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে । মানুষের জীবনে এ দহঃখ ষদি না 

থাকতো, মানুষ যদি জন্তুর মত সখী হতো, তা হলে মানুষের ইতিহাস লেখা 

হতো কিনা সন্দেহ কিন্তু সাহিত্য ষে সংষ্টি হতো ন] তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 

ংরাজীতে  €1.1015800165 0 55৪5100 বলে একটা কথ! আছে। 

[10180075 0০£ ৪5৪$107 বলতে জীবনকে ফাঁকি দেবার জন্য সাহিত্য । কিন্তু 

এ কথাটার ঠিক যে মানে কি তা বলা কঠিন কারণ উপরে আমরা বলেছি পাঠ মাত্রই 

জীবনকে ফাঁকি দেওয়া । যে কোন বই পড়ে জীবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় । হাজার 

উপায়ে জীবনকে ফাঁকি দেওয়1 যায়। প্রয়োজন হচ্ছে বিচার করে দেখা কি থেকে 

জীবনকে ফাঁকি দেওয়া! হচ্ছে এবং কেনই বা ফাঁকি দেওয়! হচ্ছে। শরৎচন্দ্র বই 

বাংলা সমাজের মানুষের কাছে কেন এত তিয় হয়ে উঠেছিল কেবল এই প্রন যদি 

পাঠক নিজেকে নিজে করেন 'তা হলেই বুঝতে পারবেন পাঠের দ্বারা মানুষ নিজের 

জীবনকে কেন ও কি থেকে ফাঁকি দেয় অথচ শরত্চন্দ্রের বইকে কেউই €1166190016 

০6 8৮৪৪81070% বলবে না। অন্যায় সামাজিক বাঁধন, রাজনৈতিক ঘটন1, যুদ্ধ বিগ্রহ, 

দেশ বিভাগের দরুণ মানষের দৃগণতি এ সবের সঙ্গে পড়া কাজটাকে সংশ্লিষ্ট করে 

দেখলেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার উক্তির সত্যাসতায প্রমাণ হবে। ্ 

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের কতণরা পা.1068015 (0 ৩৮৪31010)? 

পাঠককে পড়তে দেওয়া হবে না-এ ধরুণের একটা আইন করতে পারলে যেন 

বাঁচেন, কিনতু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁরা ৭[1055015 (0 5585101 বলতে কি 

বোঝেন তাই তার! জানেন না এবং সেই জন্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস নাকি তাঁরা পছন্দ 

কয়েন না ( অন্ততঃ প্রকাশকরা এই কথা বলেন )। একথ! গ্রন্থাগার কতণাদের মনে 

রাখা উচিত পড়া কাজটাই জীবনকে ফাঁকি দেওয়া হলেও পাঠের দ্বারা! “নকল টাকাও” 

অজণন কর! যায় এবং “আসল টাকাও অজন করা যায়।” যাঁরা স্বপন রাজে” ঘরে 

কেবল ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়, জেগে উঠে দেখে কুড়িয়েছে কেবল বালি, আর ধার। 
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পড়ার মধ্যে জাগ্রত অবন্থায় শ্ব্ন দেখতে পারে তাদের কাছে মরুভুমিও উদ্যান হয়ে 
উঠে। একজন যা অর্জন করে জীবনে তা ভাঙ্গিয়ে খাওয়া যায় না, আর একজন য৷ 
অজ্ন করে তা ভাঙ্গিয়ে খেলে সারা জীবনেও ফুরায় না। 

যে সব দেশে পড়। কাজটা রাস্ট্রের দ্বার! পরিচালিত হয় না রাশিয়ায় পড়। 
কাজটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত )সে সব দেশে পাঠ্যবস্তু যা কিছু লেখাপড়া জান! 

লোকের স্তরে প্রচলিত হয় মে সব বস্তুই পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধি করে কিন্তু সাধারণতঃ 
যে সব বইকে আমর! লোকপ্রিয় ব। 2০1৪. বলে থাকি সে সব বইয়ের বেশীর 
ভাগই মানুষকে জীবনকে ফাঁকি দিতে শেখায় । এ সব বই সাধারণতঃ একই ধরণের 
ভাবপ্রবণ ঘটনা বছল এবং চিত্র সম্বলিত । 

পড়। কাজটাকে ক'জের করে তুলতে গেলে কি প্রয়োজন তা আমরা পৃবেই 
বলেছি। বইয়ের বিলি ঠিক মত হলেই যে পাঠ বংদ্ধি পায় তা নয়। পড়া কাজের 

করে তুলতে হলে মানুষের অবস্থা পাঠের উপযোগী করে তোল প্রয়োজন । আজ- 

কাল মানুষের পড়বার সময় থাকলেও তা মানূষ বই পড়ে কাটাতে চায় না। 

সে সময়টা তারা কার্টিয়ে দিতে ভালোবাসে ক্ষণিক চিত্ত বিক্ষেপের লঘহ পথকরে। 

তবে সমাজের চণ্চল মানুষকে যদি যথেষ্ট পরিমানে পাঠের সংযোগ দেওয়। যায় 

তাহলে কমক্লা্ত জীবনের মধে; যতটুকু সময় পাওয়। যায় সেটুকু সময় হয়তো তার 

পড়ায় কিছুট! অতিবাহিত করতে পারে। 

মেহেজ্জ, 
] 
] 

| ঙীগডে বিশেষ গ্রন্থাথাত্ত সল্মেলন 

বিগত সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখ থেকে পাঞ্জাবের নবনিমিত রাজধানী ও ভারতীয় 

স্থাপতা শিজ্প ও নগর পরিক্পনার নৃতনতম ভাবধারার কেন্দ্র চম্ডীগড় সহরে 

পাঁচদিনব্যাপী এক বিশেষ গ্র্থাগার সঙ্গেলন (কনফারেন্স নয় সেমিনার ) হয়ে 

গেল? উদ্যোগ করেছিলেন 1557710 (ইডিয়ান এসোসিয়েশন অব স্পেশাল 

লাইব্রেরীজ এস্ড ইনফরমেশন সেপ্টারস ) এবং বাবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাঞ্জাব 
বিশ্ববিদ্যালয় । 

উনিশ শ' ছাপ্পান্নয় দলকাতায় যে সার ভারত গ্রম্থাগার সম্মেলন অনজ্ঠিত 
হয়েছিল তায়পর প্রতিনিধিত্বগুলক সব্ভারতীয় এতবড় সম্মেলন আর ভয় নি. 



১৩৬৯ ] চণ্ডীগড়ে বিশেষ গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৮৯ 

অবশ্য এই ছ' বছরের মধ্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দহটি সম্মেলন ও. ইয়াসলিকের 
তিনটি সম্মেলন অনুহ্ঠিত হয়। কিন্তু ছাগ্পাম্নর সম্মেলনের কাছে পরবর্তী 

সম্মেলনগলি কিছুটা নিষ্প্রভ ঠেকে এবং সেগংলিতে সবভারতীয় প্রতিনিধিত্বের চিহ্ন 

তেমন পড়ে নি। তাই চণ্ডীগড় সম্মেলন মনে এক অনাবিল আনন্দের সঞ্চার করে। 

বহুকাল বাদে বাংলার কাইরে সবভ'রতীয় এই সম্মেলন হোল। অবশ্য গত 

ফেব্রুয়ারীতে ধানবাদের কাছে জিয়লগোড়ায় ইয়াসলিকেরই উদ্যোগে আর একটি 

সম্মেলন হয়েছিল । কিন্ত জিয্নসগোড়ার দূরত্ব কলক।ত। থেকে খঃব বেশী নয়। 

বাংলার বাইরে ইয়াসলিকের এই প্রথম দীর্ঘযাত্র1। 

সম্মেলনে প্রায় দ:শর. কাছাকাছি প্রতিনিধি ও দশক যোগদান করেন । বনু 

পুরোন পরিচিত মুখ চোখে পড়ল যেমন দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর শ্রীকালিয়া, ডিফেন্স 

মিনিষ্ট্রির শ্রীধনপৎ রায়, আলিগড়ের বসিরুদ্দিন সাহেব, নাগপ:রের শ্রীহিউওয়ে ও 

এমনি আরও কত । আবার অনেক উল্লেখযোগ/ ব্যক্তিদের অনপস্থিতিও দৃষ্টি এড়াল 

না, যেমন কলকাতার তিনকড়িদা ও কেশবন সাহেব, বেনারসের শ্রীকাউলা, শান্তি- 

নিকেতনের প্রভাতদ1, বরোদার ডঃ শুক্লা, বোম্বাইয়ের শ্রীওয়াকনিস ও পাটনার 

শীগৌড় । নতুন পুরোনে। প্রতিনিধিদের এই মিলন মধূর সমাবেশ, আহারে বিহারে 

অহোরাত্র বিভিন্ন রাজ্যের কমীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও তক“বিতকর্ণ ভারতীয় 

গ্র্থাগার আন্দোলনের বুননকে যেন আলুও শক্ত ও ঘন করে দিল । 

বিশেষ গ্র্থাগার সম্মেলনের এই আধবেশনের বিষয় ছিল দুটি--অবশ্য পুরোপংরি 

বিশেষ নয়, মূলতঃ সাধারণই । এক, পাঠক ও গ্রদ্থাগার এবং তথ্য সরবরাহ $ দুই, 

ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণ । 

সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণার পর মনে তিনটি প্রন জাগে । প্রথমত সারা দেশের 

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এতগহলি লোক জড়ে। হয়ে পাঁচদিন অতিবাহিত করে মাত্র 

দুটি বিষয়ে দুট দিন ব্যয় করেন। অনযষ্ঠানলিপির প্রথমদিন কোনও অধিবেশন 

ছিল ন ছ্বতীয় দিন সন্ধ্যায় কেবল উদ্বোধন অধিবেশন ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সাৎগ 

হয়। তৃতীয় ও চতুথ" দিন দুটিতে এক একটি বিষয়ের উপর দু'বার করে অধিবেশন 
হয়। শেষ ও পঞ্চম দিনটি কাটে ভাকড়া নাগ্গল ভ্রমণে । পরিমাণের দিক থেকে 

আরও বেশী বিষয়ের চিন্তার বিনিময় করার সুযোগের অপবাবহার ছাড়াও অর্থ 

ও সময়ের হিসাবে অনযম্ঠানলিপি কিছুটা 'আনৃইকনমিক' মনে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত 

ইয়াসলিক বিশেষ গ্রন্থাগ্রারগুলির এক কেন্দ্রীয় সংগঠন হলেও কাত তা এখন 
ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃত্ব বেশ কিছুটা নিয়ে নিয়েছে । বলা 

বাহুল্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দীর্ঘ নিদ্রাই তার কারণ । বাস্তব প্রেক্ষাপটে 
দৃষ্টি দিয়ে দেশের গ্রম্থাগার ব্যবস্থার অন্যান্য জরুরী প্রসগ্গ যেমন গ্রন্থাগার আইন, 
্র্থাগার কমীদের বেতন ও পদমধণদ। ইত্যাদি বিষয়ে ইয়াসূগিকের সম্মেলনগ:িতে 
আলোচনার সংযোগ নেওয়ায় কি অসৃবিধা থাকতে পারে? বিশেষ করে এতগুলি 



২৯৪ গ্রন্থাগার [ কাতিক 

কর্মীকে একত্র করা সম্ভব হয় না যখন নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে । তৃতীয়তঃ নিদ্রা 

ভঙ্গের পর ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মনে হতে পারে একটা সম্মেলন ডাকা ধাক ; 

তখন সেই একই লোকেরা যোগ দেবেন। কাজেই উভয় প্রতিষ্ঞানের সম্মেলন একই 

সময় ও জ্থানে হওয়া যৃজিসগ্গত | 

সেমিনারের বাবস্থাপনায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের নৈপ.ণ)ই 

শুধু নয় প্রতিনিধিদের সুখসাচ্ছন্দ্য বিধানে তাঁদের আন্তরিক ও সত্ব তত্তবাবধান 

হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় লোকনত) ও 

সংগীতানুষ্ঠান এবং সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত উৎকৃষ্ট প্রবণ্ধে সম.দ্ধ একটি সংশোভন 

"সারকগ্রন্থ অভ্যর্থনা সমিতিকে কৃতিত্ব দান করে। 

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীএন. ভি. গ্যাডগিল সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 

সম্মেলনের মূল বিষয় দুটির উপর খ্বতদ্ত্র দ.ই অধিবেশনের একটি পরিচালনা করেন 

অধ্যাপক রবি দাশগৃ্ত এবং অপরটির পরিচালন ভার ন্যস্ত ছিল অধ্যাপক এস 

বসিকুদ্দিনের উপর। পাঠক ও গ্রন্থাগার এবং তথ্য সরবরাহ বাবস্থার উপর ১২টি 

প্রবন্ধ এবং ভারতে গ্রন্থাগার শিক্ষণের উপর ১৭টি প্রবন্ধ মম্মেলনে পঠিত হয়। 

অধিবেশনগহলিতে প্রতিনিধিগণ প্রবন্ধগুলির উপর আলোচনা করেন এবং সমাপ্তি 
অধিবেশনে উভয় বিষয়ের উপর যথাক্রমে পাঁচ ও ছগট সুপারিশ প্রস্তাবাকারে গৃহীত 

হয়। প্রথম বিষয়ের উপর গৃহীত, প্রস্তাবগুলিতে এই মর্মে সুপারিশ করা হয় যে, 

পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পকে মতামত জানার উদ্দেশ্যে একটা সমীক্ষাপত্র 

প্রেরণ কর! হবে $ দুরবর্তী স্থানে গ্রন্থ প্রেরণের পরিব্তে গ্রম্থের প্রয়োজনীয় অংশের 

ফটে। প্রেরণের ব্যবস্থা এবং অন্যথায় গ্রন্থ প্রেরণের প্রয়োজন অপরিহার্য অনুভূত 

হলে গ্রন্থ বিনিময় ববস্থার জন্যে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন করা; অন্য এক 

প্রস্তাবে 1500 0কে ভারতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের 

একটি ডাইবেন্রী এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা অনূদিত 

নিবন্ধাদির একট বাধিক নিঘ্ট প্রণয়নের অন.রোধ জানানো হয় ; পাঠক ও গবেষকদের 

সুবিধাথে অবিলম্বে ভারতে টেলেক্স ও টেলিঙিণ্টার যদ্ত্রাদি ব্যবহারের সংষোগের 

জন্যে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানানো হয় । | 

দ্বিতীয় বিষয়টির উপর প্রস্তাবিত সপারিশগংলিতে স্নাতকোত্তর গ্রম্থাগার 

শিক্ষণের ডিশ্লোমাপ্রাপ্তদের বি. লিব-এসসি নামে অভিহিত করা; অধ্যাপকদের 

সবভারতীয় টেকনিক্যাল এড,কেশনের অধীনে শিক্ষাদানের বাবস্থা ; স্নাতকোত্তর 

গ্রম্থাগ্গার শিক্ষণের জনো সংশ্লিষ্ট প্রতিনাধত্বমূলক সংস্থাগুলির সাহাযো ব্যবস্থা । 
ভারতে বিভিন্ন স্থানে সাটিফিকেট প্যয়ে প্রদত্ত শিক্ষণের সমন্বয় সাধন; আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে এম. লিব কোসের প্রবর্তন এবং প্রাক- স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষণাদিতে 
ন্যুনতম যোগাতা প্রভূতি বিষয়ে বিভিদন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণের মধ্য সামঞ্জস্য বিধানের 
এনে ভারতীয় গ্রদ্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের সাহায্যে যখোচিত ব্যবস্থা আবলদ্বনের 
জানে; ভারত সরকারকে অন্ংরোধ করা হয়. । 



গ্রন্থ-পম্প।তে। চলা 
০৬০৬০ জা শা ক্ষ এ পা আপস পর পা রা ৮ আয পা পা সা রা উপ পাস পা 

রবীন্দ্র নিদেশিকা- নিম'লেন্দু রায়চৌধুরী । ক্লারিয়ন পাবলিকেশনস:, কলি-১২ । 

মূল্য দশ টাকা । 

রবীন্দ্রু-শতবর্ষ-পতি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য-সাধনা সম্পকে? 

দেড়শতাধিক বাংল! বই প্রকাশিত হয়েছে । এইসব পুস্তক রবীন্দ্র-সাহিতাকে আরও 
জনপ্রিয় করতে সহায়ত। করুন্তব, সন্দেহ নেই । এদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর কয়েকটি 

বই আছে যে ধরণের বই বাংলার পূবে ছিল না। রবীন্দ্র-শতব্ষ-পূতি উপলক্ষ্যে 

প্রকাশনের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার প্রবত“ন নিঃসন্দেহে শভলক্ষণ। 

গ্র্থাগারিকদের পক্ষে এটি বিশেষ সুসংবাদ । কেননা, এই শ্রেণীর প্রকাশনগুলি 

রেফারেন্স বই । বাংল? রেফারেন্স বইয়ের দুভিক্ষের মধ্যে একসঙ্গে চারটি রেফারেমস 

বই পাওয়া খুবই আনন্দের কথা । রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিমাণ বিপৃ্ল। যে কোন 

পাঠকের পক্ষে রবীন্দ্র-রচনার একটি মানচিত্র সব্দা মনে রেখে অগ্রসর হওয়। সম্ভব 

নয়। বিশ্বভারতীর ২৮ খণ্ডের রচনাবলীতে নিঘণ্ট না থাকায় এই অসুবিধা দেখা 

দিয়েছে । রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠ ও আলোচনা যাতে আরও ব্যাপক হতে পারে তার 

জন্য এই অসহবিধা দূর করা প্রয়োজন । শতবর-পৃতি উপলক্ষো যে চারটি 

রবীন্দর-সাহিত্য-বোধক বই বেরিয়েছে তাদের মধ্যে একটি ব্যাখ্যামূলক ; অন্য তিনটি 

প্রধানতঃ বিভিন্ন দিক থেকে সন্কলিত রবীন্দ্র-সাহিত্যের নিঘণ্ট। 

আলোচ্য গ্রদ্থের স*কলক আকাশবাণী কলকাতা কেদ্দ্রের গ্রন্থাগারিক ॥ সতরাং 

পাঠকের চাহিদা! এবং রেফারেন্স বইয়ের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি অবছিত আছেন । 

এর উপর যোগ হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা । রবীন্দু-সাহিত্যের 

উৎসাহী পাঠক এ বইটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা লাভ করবেন। “রবী দ্ু- 

নিদে'ণিক)' পাঠক-পাঠিকাদের নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান দেবে £ (১) রবীন্দ্রনাথের 

সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা; বিশবভারতী প্রকাশিত ২৮ খণ্ডের রচনাবলীর 

বহির্ভূত গ্রন্থ এই তালিকায় স্থান পেয়েছে ; (২) রবীন্দ্র রচনাবলীর € বি*শবভারতী 

সংস্করণ ) খণ্ডানুক্রমিক সূচী $ অর্থাং, রচনাবলীর কোন খণ্ডে কি বই আছে তার 

খবর পাওয়! যাবে; রচনাবলীর অন্তভূক্ত গ্রদ্থসমূহের বণণানুক্রমিক সূচী, এবং 
সেই সঙ্গে প্রথম প্রকাশের বংসর ও রচনাবলীর কোন খণ্ডে পাওয়া যাবে তারও 

নিদেশ আছে $ (৪) কবিতার নামের বণণান-ক্রমিক সূচী এবং রচনাবলীর কোন খণ্ডে 
পাওয়া যাবে তার নিদেশ; ($) কবিতার প্রথম পংক্তির বণণনযক্রমিক সূচী; 

(৬) ছোট গঞ্জের বণণনুক্রমিক সূচী); ৭) প্রবন্ধের বগণানুক্ষমিক সচী। 



২৯২ গ্রন্থাগার [কাতিক 

৮) পরিশিষ্টে আছে গ্রামোফোন রেকডে" কবিকণ্ঠ এবং বিভিন্ন শিঙ্পীর গাওয়া 
রবীন্ত্র-সঞ্গীতের রেকডের সূচী । রবীন্দ্র-রচনার চিত্ররূপ ও নাটারূপের একটি 

তালিকাও দেওয়? হয়েছে! পরিশিষ্টাংশে পরিবেশিত তথ্য বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

সগ্কলকের নিচ্ঠা ও পরিশ্রমশীলতার পরিচয় গ্রন্থের সবর পরিস্ফূট। 

শ্রীচৌধুরী রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন:রাগী পাঠক-প।ঠিক। এবং গ্রদ্থাগারিকদের ধন্যবাদভাজন 

হয়েছেন। আশাকরি বইটি উপযনুক্ত সমাদর লাভ করবে । --চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই বংসর গ্রন্থাগর দিব (২*শৈ ডিসেম্বর ) জাতীয় 
জীবনের এক সঙ্কটময় মুহুর্তে প্রতিপালিত হইতে যাইতেছে । 
চৈনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের জনগন এঁক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করিয়াছে । এই বৎসর গ্রন্থাগ।র দিবসে 
আলোচন। ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুনঃ (১) স্বাধীনতা 
আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা (২) প্রতিরক্ষার কাজে 
জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিব৷র জন গ্রন্থাগারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় 
তথ্য ও তত সরবরাহ করা (৩) সৈনিকদের জন্ত গ্রন্থ ও পত্র 
পত্রিক! সংগ্রহ করা । 

২০শে ভিসম্র 

॥নস্থা গার দিব 
-কেক্দ্রীঘ জ নস ভা-- 

মহাজাতি সদন 

সন্ধ্যা--৬ট 

-- বিজ্ঞপ্তি -: 

আগামী ২৩শে ডিসেম্বর, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠ।লয় কেন্দ্রীয় 

শ্রস্থাগারে অপরাহু ৫॥০টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

4. বাধিক' সাধারণ সভা ও নির্বচন অনুষ্ঠিত হইবে । 



থানার 

কলিকাতা 

জোয়ানদের জন্থ পুস্তক উপহার 

ভারতের উত্তর সীমান্তে যৃগ্ধরত জোয়ানদের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে বই 

ও পত্রপত্রিকা উপহার গ্লৃহণের যে কেন্দ্র খোলা হয়েছে সেখানে উপহার পাঠানোর 

ঠিকানা জানতে চেয়ে পত্রিকায় অনেক চিঠি ছাপা হয়েছে । তার উত্তরে জানান হয়েছে 

গ্র-থাগারিক জাতীয় গ্রন্থাগার, বেলভেডিয়ার, কলিকাতা-২৭ এই ঠিকানায় পাঠালেই 

সেগংলে। যথাস্থানে পেশছে দেবার ব্যবস্থা করা হবে । ধজোয়ানদের জন্য উপহার, 

এই কথাটা! প্যাকেটের উপর লেখা থাকা বাঞ্ছনীয় ॥ 

এই বই উপহার পাঠানোর ব্যাপারে অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে যথেষ্ট সাড়া 

পাওয়! গেছে। ষে সব প্রতিষ্ঠান এ আবেদনে এগিয়ে এসেছেন তাদের মধ্যে পুস্তক 

ব্যবসায়ী ডর্িউ নিউম্যান এন্ড কোং অন্যতম । 

চব্রিশ পরগণ। 

হাসনাবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থায় পল্লী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক শিবির 

হাসনাবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় গত ১৭ই হইতে ১৯শে নভেম্বর "৬২ 

পথ*ম্ত নাপিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯ জন পলী গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটি 

শিবির পরিচালন। করা হয় । এই শিবিরে ১২টি পল্লী পাঠাগারের কমাব্ণ্দ যোগদান 

করেন। টাকী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রম্থাগারিক ও সহঃ গ্রম্থাগারিক এই 

তিন দিন পাঠাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বঙগীয় 

গ্রদ্থাগার পরিষদের সহায়তায় পাঠাগারের উপর একটি প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। 

সমা+তী অনুষ্ঠানে জেল! সমাজ শিক্ষা অধিকারিক, শ্রীগদাধর নিয়োগী পল্লী পাঠাগারের 

মাধ।মে কমীদের জনশিক্ষা গ্রসারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ করেন। 

বাঁকুড়া 
সন্ধদয় নেতাজী রুরাল লাইব্রেরীর নডুন কার্ধকরী সংসদ গঠন 

গত ১১/১১/৬২ তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবগণকে নিয়ে গাত্রসায়ের, সহাদম 

নেতাজী করাল লাইব্রেরীর কাধণকরী সংসদ পুনগঠিত হয়েছে । 
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ডাঃ ভীমসেন দত্ত (সভাপতি), শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সেন (সহ সভাপতি), শ্রীশিবনাথ দে 

(সম্পাদক), শ্রীপৃথুরাম দাস (যুগ্ম সম্পাদক), শ্রীউদয়চাদ হাজরা, শ্রীসৃকৃতিকূমার 

মম্ডল, প্রীউপানন্দ দাস, শ্রীজগন্নাথ দত্ত, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, শ্রীঅমিয়ভুষণ সরকার, 

শ্রীজীবেশ গৃহ সেমাজ সংগঠক, পাত্রসায়ের উন্নয়ন রক), শ্রীহরনাথ দে গ্রেম্থাগারিক)। 

বকুড়া জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগার পরিদর্শনের বিবরণ 

পরিষদের পরিকত্পনা অনুযায়ী কাউন্সিল সদস্য ও বাঁকুড়া জেলার ধব 

সংহতির শ্রীগেপালচন্দু পাল অক্টোবর মাসে এই জেলার কয়েকটি গ্রন্থাগারে উপস্থিত 

হইয়া পরিষদের কধযণবলী সম্বন্ধে ও স্থানীয় সমস্যা সম্পকে" আলোচনা করেন। 

তাঁহার অভিজ্ঞত। হইতে নিম্নলিখিত বিবরণটি দেওয়া হইল । 

১৯/১০।৬২ -শ্যামদাসপ্র সাধারণ পাঠাগার ( থান! পাত্রসায়ের ) ছোট গ্রামের 

ছোট লাইব্রেরী । কিন্তু স্থানীয় যুবকদের আগ্রহ প্রচৃর। বইএর সংখ্যা তিন শত। 

সরকারী সাহাধ্য পাইলে ভাল হয়। পরিষদের সভা শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আগ্রহ 
দেখা গেল । 

২৬।১০।৬২-_গেলিয়। জাতীয় গ্রত্থাগার-_সরুকার পরিচালিত । সুন্দর । কিন্তু 

অসুবিধা অনেক-এই সময়েও টানার জ.লাই মাসের বেতন পান নাই। 
পরিষদের সভ)। 

পান:য়? শ্রীন্ত্ীরামকৃষ্ণ পাঠাগার (থানা! কোতুলপঃর )। বেসরকারী পরিকল্পনায় 

একটি পরিচ্ছন্ন লাইব্রেরী । নিজস্ব কাঁচা বাড়ী । বইএর সংখ্যা সহআাধিক। কমিদের 

আগ্রহে স্থানীয় সংগ্রহ অত্যন্ত প্রসংশনীয় ॥ স্থানীয় লেখকগণের পস্তক প্রকাশ 

কর! হইয়াছে । পরিষদের কাজে খুব প্রীত। “নির্বাচিত বাংল গ্রম্থের তালিক?, 

কিনিলেন। 

মিজণাপৃর নেতাজী লাইব্রেরী--বেসরকারী পরিচালনায় চলে । নিজেদের পাক। 

বাড়ী। পরিষদের সভা হইবেন বলিয়। জানাইলেন। 

কোতুলপুর হিতসাধন লাইব্রেরী--সরকারী পরিচালনায় চলে। বেশ বড় 
লাইব্রেরী। কিন্তু নূতন বই না থাকায় বিশেষ অসুবিধা । গ্রন্থাগারিক এইসময়েও 

জুলাই মাসের বেতন পান নাই । পরিষদের সভ্য । গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষা লইবার 

জনা গ্রম্থাগাবিকের আগ্রহ দেখা গেল । 

২৭।১০|৬২--লাপুড় বীণাপাণি গ্রন্থাগার বেসরকারী পরিচালনায় চলে। 

পরিষদের পরিচয় পাইর। ইহার সভ্য হইলেন। 

৩১।১০।৬২-_-মেজিয়। গ্রামীন গ্রম্থাগার/গ্রম্থাগারিক পরিষদ পরিচালিত শিক্ষা- 

শিবির হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। বাবস্থা সুন্দর কিন্ত বইএর সংখ্যা অঙ্গ মেজিয়া বকের 

সোস্যাল এড;কেশন অরগানাইজারকে গ্রন্থাগার বাবস্থায় বেশ আগ্রহী দেখা গেল। 

তিনি জানাইলেন--পুবচল সঙ্ঘ এবং রামচন্দ্রপুর তরুণ সমিতির লাইব্রেরী এ অণ্ুলের 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 



ব্রাংল। পত্রপান্রকায় প্রকাশিত প্রবান্ধত্র 
বগ্ীকৃত নির্ঘণ্ট ৬) 

সংকলন ॥ গোবিন্দলোল রায়, পীঁচুগোপাল ত্র, মদূন চল্দ, রূমেশচত্দ 
চক্রবর্তী । 
নির্থপ্টের বিস্যাস 

ডিউই দশমিক বগীকরণ অনুযায়ী সংক্ষণভাবে বঙগীকৃত এই নিঘণণ্টে শুধু 

নিম্নলিখিত তথ্য পারম্পযে দেওয়া হবে (ক্ষেত্র বিশেষ সব তথ্য নাও থাকতে পারে) 

[১] প্রবদ্ধকারের নাম [এশিয়দের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামের অধীনে ; অ এশিয়- 

দের ক্ষেত্রে পদবীর অধীনে ; ছদ্মনামে লিখিত প্রবণ্ধ ছদ্মনামের অধীনে $ প্রতিষ্ঠানের 

নামে প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ নামহীন প্রবন্ধ পত্রিকার নামে ] (২) 
প্রবন্ধের নাম, [৩] পত্রিকার নাম, সাল (বাংলা, ইংরেজী ব1 শকাব্দ) ও মাস সম্পকিত 

তথা ( সব তথা বন্ধনীর ভিতর) সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকের ক্ষেত্রে মাসের সংক্ষিগ্তকরণ 

সংকেতের পর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে । [৪] কোন ক্ষেত্রে প্রবন্ধের উপর টীকা 
(বন্ধনীর ভিতর) । যথা, 

প,লিনবিহারী সেন১। ব্রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত সাময়িক পত্র (দেশ ১৩৬৯ বৈ২৭৩) 

প্রবন্ধে বাত্হৃত সংক্ষিতকরণ সংকেতের জন্য সংচ্লিষ্ট তালিকা দুষ্টব্য। একই 
ডিউই সংখ্যা এবং বিষয় শীষের (5৮৮1০ [7659108) অধীনে একাধিক প্রবন্ধ থাকলে 

ডিউই সংখ্যা ও বিষয় শীর্ষের আর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি । একই বিষয়ের উপরের 

একই প্রবন্ধকারের একাধিক প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম প্নরাবৃত্তি কর! হয়নি, 
বণণনুক্রমে ( শব্দানুযায়ী ) প্রবন্ধগহলি সাজানো হয়েছে ।  অনরূপভাবে একই 
বিষয়ের উপর একাধিক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ থাকলে প্রবন্ধকারের নাম বণনক্রমে 

( শব্দান-যায়ী ) সাজানো হয়েছে । 

সংক্ষিগুকরণ সংকেত 

বাংলা মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম অক্ষর সংক্ষি্তকরণ সংকেত পে বাবহার 

হয়েছে; যথা, বে বৈশাখ, শত্ধ আছিবন মাসের ক্ষেত্রে আশিবঃ হবে। ইংরেজী 
মাসের ক্ষেত্রে মাসের প্রথম দুটি অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে । যথা, জানু- জান;য়ারী ॥ 

ডিউই দশমিক বর্গীকরণের প্রথম দশটি বিভাগের বূপরেখ। 
০০০ সাধারণ বিষয় ৬০০ ফলিত বিজ্ঞান, ইন:জিনিয়ারিং 

৯০৬ দর্শন মনোবিজ্ঞান ৭০০ ললিতকলা, আমোদ প্রমোদ, 

২০৪ ধম" খেলাধূলা 
৩০০ সমাজবিদ্যা ৮০০ সাহিত্য 

৪০০ ভাষাতততৰ ৯০০ ইতিহাস, ভূগোল, 

০০ বিজ্ঞান ভ্রমণ ও বিবরণ, 

জীখনী ও আত্মজীবনী 



২১৯৬ গ্রন্থাগার 

৩৯৪'২০৯৫৪১৪ বঙগ্গদেশ--উৎমব 

পৃথবীরাজ মুখোপাধ্যায় । সেকালের 

আমোদ প্রমোদ (ক্র) (ভারতবষ' 

১৩৬৯ ভা-আমিব) 

৪০০ ভাযাতত্ব 

অর্ণব চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্রেণীস্বাথ ও ভাষা 

সমস্যা (অনুশীলন ১৩৬৯ শ্র- 

আম্বি), 

৪০১ ভাষ'শচ5৭--ইতিহাস 

হরপ্রসাদ মিত্র । ভাষা-চচণর ইতিহাস 

(প্রবন্ধ পত্রিক। ১৩৬৯ শারদীয়া ) 

৪০৯:৫৪ ভারতীয় ভাষ। 

চারচন্দ্র তত্তবভূষণ । ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা 

সমস্যা (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা) 

৪৯১১৪৪৭ বাংল ভাষা--উপভ'ষা 

সূধীর করণ। রাঢ় সীমান্তের উপভাষা 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শ্রা) 

৬০১ বিজ্ঞ'ন--দশন ও তত্তও 

অমিয়কুমার মজহমদার। বিজ্ঞঃন ও 

সাহিত্য (লমকালীন ১৩৬৯ আমিব) 

৫&০৭'২ বৈজ্ঞানিক গবেষণা 

অমল দাশগুপ্ত ।॥ বিজ্ঞান ও শিজ্ের 

ভবিষাৎ যুক্ধহীন পৃথিবীতে 

€( আন্তজাতিক ১৯৬২ সেশ্টে ) 

&৫২৩'৭ সষ 

কমলকৃফ ভট্রাচা । সং্য কত দরে? 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ ) 

৫২৯৫ পঞ্জিকা সংস্কার 

সমীরণ দাশগংক্তে। পত্রিকা প্রসঙ্গে 

(অগ:ত ১৩৬৯ আশ্ব ২২) 

৫৩৮৭৬৭ আর়নোস্ফিয়ার 

জ্যোতিম'য় গুগ্তে। আয়নোগ্ফিয়ারের 

কর্থীঃ ভারতীয় বিজ্ঞানী (অমৃত 
১৪৮৯ ভা ১৯) 

[কাতিক 

৫৩৯৭৬ পরমানধিক শক্তি 

পিনাকীলাল বদ্দে]াপাধ্যায় । বিজ্ঞানীর 

মোহভঙ্গ ( পরিচয় ১৩৬৯ ভ1) 

বলরাম মজমদার। বিজ্ঞানবাতণ £ 

আনবিক য্গের ভবিষ্যৎ ( বসমতী 

১৩৬৯ ভা) 

শঙ্কর চক্রবঙা। পরমাণু ও পারমানবিক 

শক ( পরিচম ১৩৬৯ ভা ) 

8৪৭৮৫ সেলহলোজ 

দেবজ্যোতি দাস। েল্লোজ (জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান ৯৯৬২ আগ ) 

৫৫৩৬৭ এ্যাজবেন্টস 

দেব্রত মণ্ডল । এযাজবেষ্টস (জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ ) 

৫৭২*৯৫৪৮৮ ওতে উপজাতি, লিটল 

| আন্দামান 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান। লিটল আন্দামানের 

ওঞ্গে উপজাতি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৯৬২ আগ ) 

$৭২'৯৬৬৯ হাসাউপজ।তি, নাইজেরিয়। 

অতীদ্দ্র মজুমদার । বিচিত্র দেশ বিচিত্র 

মানুষ £ একেয় বদলে ছয় (অমৃত 

১৩৬৯ ভা ১৮) 

৫৮০৩ উদ্ভিদ বিজ্ঞান_-অভিধান 

অমূল/চরণ বিদ্যাভুষণ। উচ্ভিদ অভি- 
ধান ( বসংমতা ১৩৬৯ শ্রা, ভা) 

৬১৩'৯১৪৩ পরিবার পরিকঞ্গনা 

ডিআনন্দ ও এস. কে. পান্নু । পরি- 

বার নিয়ম্্রণ বিষয়ে শিক্ষা 

( চিকিৎস। জগৎ ১৩৬৯ আম্ব ) 

বিমল। ভীরমানী। আমাদের সংখ্যা 

বৃঞ্ধি (চিকিৎসা! জগণ্খ ১৩৬৯ আিব) 

সি. চন্দ্রশেখরণ ॥। পরিবার নিয়প্রণ ও 

শিশুকল্যাণ (চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ 
আ) 



১৩৬৯ ] 

হল্সডেন, জে বি এস। পরিবার নিয়প্ত্রণে 

খাইবার ওষধ পরীক্ষা (চিকিৎসা 

জগং ১৩৬৯ আ) 

৬১৪'৭১৫& আণবিক যদ্ধ--প্রতিরক্ষা 

বিজয় শমণা। আণবিক যুদ্ধের বাস্তবত। 

(বিংশ শতাব্দী ১৩৬৯ ভা) 

৬১৪৭১৫[১] তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত 

রাধাকান্ত মণ্ডল । তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত 

ও মানব জাতির বিধদ (পরিচয় 
১৩৬৯ ভা) 

৬১৭৮২ শান্তিকারক ওষধ 

বসম্তকুমার ঘোষ । বয়স্কদের শান্তি- 

কারক ও অবসাদক ওষধ ( চিকিৎসা 

জগৎ ১৩৬৯ আশ্িব) 

৬১১৪২ সর্পাঘাত টু 

অমল] দেবী। সপণঘাতে আধংনিক 

চিকিৎসা (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ 
আগ) 

৬১৬৫ চমরোগ 

হরিগ্রসাদ রায় । চমরোগে কেমোথেরাপি 

( চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আ) 

৬১৬৮৬৩ ধূমপান 

রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস, লণ্ডন। 

ধুমপান বিষয়ে মত (চিকিৎসা 

জগৎ ১৩৬৯১ আ) 

৬১৬৮৯ মানসিক রোগ--চিকিংসা 

অজিতকুমার দেব। মনোরোগীর পরিচয় ও 

পরিচ্যণ (চিকিতসা জগৎ ১৩৬৯ আট) 

বিভূতিভূষণ রায়। মানসিক রোগ 

(চিকিৎসা জগৎ ১৩৬৯ আহিব ) 

মনোবিৎ, ছদ্ম । মনোবিধ-এর ডায়েরি 

থেকে £ পাভলভীয় পদ্ধতিতে 

নিউরো সিসের চিকিৎস! ( মানব মন 

১৯৬২ অক্বৌ) 

বাংল। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ২৯৭ 

৬১৬১ সংক্রামক রোগ 

সল.ংক-, জোনাস। সংক্রামক রোগ 

( চিকিৎস! জগৎ ১৩৬৯ আম্ব ) 

৬১৬'৯৩৬[১] জিয়াডিয়! 

সাগুরিনাঃ ও. পি. । লামরিয়। (গিয়াডিয়।) 

রোগ প্রসঙ্গে (চিকিতসা জগং 

১৩৬৯ আশ্িব ) 

৬১৬*১৯৪ ক্যানসার 

অযস্কান্ত, ছুগ্ম। বিজ্ঞানের কথা £ 

আন্তজণাতিক ক্যানসার সম্মেলন 

( অম:ত ১৩৬৯ ভা ১৯) 

৬১৬'৯১৯৫ যক্ষারোগ 

রামচন্দ্র অধিকারী । যক্ষারোগে কেমো" 

থেরাপি (চিকিতসা জগৎ ১৩৬৯ আ) 

৬১৮*১২৩৪২ শিশু আমাশয় 

পদভোরচায়ুরিয়া, এন.। শিশহর আমাশয় 

রোগ (চিকিৎসা জগং ১৩৬৯ আশ্রিব) 

৬৩২৫৮ কচ:বরীপান। 

হৃাষিকেশ চোঁধৃরী । কচরীপানা (জ্ঞান 

ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ ) 

৬৩৪৬১ নারিকেল চাষ 
অশ্নস্কান্ত, ছদ্ম । কঞ্পতরু নারিকেল 

€( অম-ত ১৩৬৯ আশিব ২১) 

৬৩৬২০৮৯৬৯৯৫ গরুর বক্ষণ। 

নারায়ণ চক্রবতাঁ। গরুর যক্ষবা (জ্ঞান 

ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ) 

৬৬৬ পটারী 

দিব্যশঞ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সেরামিক 

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ আগ ) 

৬৬৮৪২২ ইউরিয়া 
মাধবেদ্দ্রনাথ পাল । গ্রকৃতি-প্রণেতা 

ওয়ালার ত্ঞান ও বিজ্ঞান' ১৯৬২ 

আগ ) 



২৯৮ গ্রন্থাগার 

৬৮৭১২ মেয়েদের পোষাক 

সুকচি মখোপাধায় । ব্লাউজের প্যাটাণ' 

( ভারতবষ ১৩৬৯ ভ1) 

৭০১ কলাশিজপ--দর্শন ও ততঃ 

আনম্দকুমার স্বামী । শি্পী ও পঞ্ঠ- 

পোষক, অন্বাদ সংধা বসন (ক্র) 

(প্রবাসী ১৩৬৯ ভ1) 

প্রফুল্ল রায় চৌধুরী । শিষপরীতি £ 

বাস্তবতা €(আহ্তগতিক ১৯৬২ 

সেপ্টে) 

সরোজ আচাযষ | শিজ্পীর দারিত্ব পেরি- 

চয় ১৩৬৯ আব ) 

9৯:৫৪ শিগুপকলা--ভারত 

পুথবীশ গঙ্গোপাধ্যায় । ভারতীয় শিজেপর 

জনয ক্রন্দন (মানস ১৩৬৯ শারদীয়া) 

৭১২৫০৯৫৪১৪২ ইডেন উদ্যানের ইতি- 

কথ! (দেশ ১৩৬৯ শারদীয়া) 

৭২৬১৪ হিন্দ:মন্দির 

অপূবণরতন ভাদড়ী। ভূবনে*বরের 

মন্দির (বসমতী ১৩৬৯ প্রা) 

অমিতাকুমারী বসহ। কোল.হাপহরে মহা- 

লক্ষীর মন্দির (প্রাসী ১৩৬৯ ভা) 

৭২৬৫ গিজণ 

বীরে*বর বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতার 

প্রথম গিজ (সেন্ট এন গিজ) 

( অমৃত ১৩৬৯ আশ্ব ২২) 

৭৩১:৪৫৬ ডোকরা কাজ 

আশীষ বস । মোমগলানো ধাতু শিপ ব। 

ডোকরা কাঙ্ছ (বসঃমতী ১৩৬৯ ভা) 

386 কারুশিজ্প 

উমাপদ মজংমদার | ভারতীয় কারুণিজ্গে 

মৌলিক প্রেরণা (আথিক প্রসঙ্গ 
১৩৬৯ ভা) 

[ ফাতিক 

৭৪৫*৫৯[১] ডাকের সাজ 

শিবানী চট্টোপাধ্যায় । ডাকের সাজ 

( অম:ত ১৩৬৯ আগ্ব ২২) 

৭৪৬*৪৬ কাঁথা 
অমিঃকুম্নার বন্দ্যোপাধ্যায় । নকশী 

কাঁথা( বসুধারা ১৩৬৯ আনি) 

৭৫৯২ বুটীশ চিত্রকল। 

অংশংরপ্ন সেন। শিকপী পল ন্যাস 

( সুন্দরম ১৩৬৮, ৩-১২ সং) 

৭৫৯৩ জামণন চিত্রকলা 

শঙ্কর রায়। কাযাথে কোলভিৎস (অমতে 

১৩৬৯ ভা ১৯ ) 

৭৫১-১৫৪১৪ চিত্রকলা--বাংলাদেশ 

অদ্ধেন্দ্রকুমার গঞ্জোপাধ্যায়॥। বাংলার 

নব্য রীতির চিত্রকলা (সহন্দরম 

১৩৬৮, ৩-১২ সং) 

অশোক মিত্র । আধুনিক বাংলার চিত্র- 

কলার উৎস সম্ধানে (5তুঙ্কোণ 

১৩৬৯ কা-পোঁ) 

৭৭৮৩১৫ মাইক্রোফিল্ম 

অলোক ভট্টাচাষ। একটি আবিচ্কারের 

কথা (বসুমতা ১৩৬৯ প্রা ) 

৭৮০ সগগাঁত 

কালীচরণ ঘোষ । একটি গানের জঙক্মকথ 

( বসুধারা ১৩৬৯ আহ্ব) 

গৌরীশঞ্কর ভট্টাচাফং' । নাটক ও লঞ্গীত 

( সমকালীন ১৩৬৯ ভা) 

প্রজ্ঞানানন্দ, শ্বামী। সঙ্গীতে ইতিহাস 

চেতনা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ 

শারদীয়া ) 

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | হগধন ও 

সঙ্গীত ( চতুক্কোণ ১৩৬৯ কাপোঁ) 



১৪৬৯ ] 

বোপদেব শমণ। সাময়িক সাহিত্য 

পরিক্রমা (ক্র) কেথা সাহিত্য ১৩৬৯ 

ভা, আশ্িব) 

মীরা বালসংব্রামনিযণ । গত যুগের 

সাহিত্য ও বত্মান পাঠক €( সম- 

কালীন ১৩৬৯ ভা) 

৮৯১৪৪০৯২ বাংলা সাহিত্য--চরিত্র 

তপতী মেত্র। রবীন্দ্র রচনায় চরিত্র 

সংচী (ক্র) (সমকালীন ১৩৬৯ ভা) 
৮৯১'৪৪১ বাংলা কবিতা-_কাজী 

নজরুল ইসলাম-_আলোচনা 

আবদুল আজীজ আল--আমান। নজরুলঃ 

কয়েকটি কবিতার উৎস ( বসমতী 

১৩৬৯ ভা ) 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিতা-_ চিত্তরঞ্জন 

দাশ--আলোচন। 

রঘহনাথ ভট্টাচার্য । কবি চিত্তরঞ্জনের 

কাব্য প্রতিভা (ক্রি) (শিক্ষা ও 

শিক্ষক, ১৯৬১-৬২ ডিসে-জানহ ) 

৮৯১৪৪১ বাংল কবিতা-_-জীবানন্দ 

দাশ--আলোচনা 

মণালক।দ্তি ভদ্র) জীবনান্দ দাশ ঃ 

অস্তিবাদ ও উত্তরণ (প্রবন্ধ পত্রিকা 

১৩৬৯ শ্রা৷ ) 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিতা--প্রমথনাথ 
চোধুরী--অ লোচনা 

ডবতোধষ দত্ত। সনেট পণ্চাশৎ ও অন্যান 

কবিত। ( চতুত্তকোণ ১৩৬৯ কা-পো) 

৮৯১'৪৪১ বাংল কবিতা--রামপ্রসাদ 

সেন--আলোচনা 

ভারতী সরকার। বাংলা সাহিত্যে 
আধুনিকতা $ রামপ্রসাদ ও ভারত” 

চন্দ্র সমক্ষালীন ১৩৬৯ ভা) 

বাংল। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘনট ২৯৯ 

৮৯১৪৪১ বাংলা কবিতা-্হেমচন্দ্ু 

বন্দোপাধ্যায় আলোচনা 

জীবেন্দ্র সিংহ রায়। পিণ্ডারীয় ওডং 

ও হেমচন্দ্রু (সমকালীন ১৩৬৯ 

আমশিব ) 

৮৯১'৪৪১[১] বাংলা কবিতা-_রবীম্দ্ুনাথ 

ঠাকুর--আলাচনা 

অরুণ চৌধুরী ॥ পবপাকিস্তান ও 

রবীন্দ্রনাথ (আম্তজণাতিক ১৯৬২ 
সেঞ্টে) 

আলোকরঞ্জন দাশগুক্ত। তোমার দৃষ্টির 

পথ ( চতুচ্কোণ ১৩৬৯ কা-পো ) 

অশ্রথ্কুমার সিকদার। সম্ভাব্য নূতন 

সঞ্চয়িতার খসড়া (পরিচয় ১৩৬৯ 
আম্বি) 

ধৃজটপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথ 

ও তুলনা (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ 

শারদীয়। ) 

প্রবোধচন্দ্ব সেন। এছন্দ-বাঁধা” পরিচর 
(বিশ্ব ভারতী পত্রিকা ১৩৬৯ 

কা-পো) 

প্রীতিময়ী কর। শরুতি ববীন্দ্ুস্মরণ 

( উদ্বোধন ১৩৬৯ আগ্িব ) 

বাণী রায়। ববান্দ্রু মানসে নারী, একটি 

দিংকর ভুমিকা (কথাসাহিতা 

১৩৬৯ ক) 

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় । স্বদেশ আমার 

বাণীমৃতি তুমি ( ভারতবর ১৩৬৯ 
ভ1) 

বিজয়া দাসগ্গ্ত । রবীন্দ্রনাথ ও 

আধুনিক বাংলা ভাষা (দেশ ১৩৬৯ 
ভা ৪৬) 

যোগানশ্দ দাস । অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 

সা্ত'হিক শনিবারের চিঠি প্রবামী 
১৩৬৯ ভা) 
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শীতাংশু সৈত্র। রবীন্দ্র-সাহিতো 

পাশ্চান্তা প্রভাব (ক্র) (শনিবারের 

চিঠি ১৩৬৯ শ্রা, ভা) 

সংকুমার সেন । রবীন্দ্র-সাহিত্যে রূপকথা 

(প্রবন্ধ পত্রিকা ১৩৬৯ শারদীয়) 

সুধীর করণ। লোক-সাহিত্য ও রবীন্দ্র- 
ভাষ্য ( অমৃত ১৩৬৯ ভা ১৮) 

সুধীর নন্দী । নন্দনতান্তিবক রবীন্দ্রনাথ 
(সুন্দরম ১৩৬৮, ৩-১২ সং) 

৮৯১'৪৪১০৯ বাংলা কবিতা- ইতিহাস 

ও সমালোচনা 

বহ্ছিকুমারী চক্রবতাঁ। বাংলা প্রণম়-গাথা 

কাব্য (ক্রু) (প্রবন্ধ পত্রিকা! ১৩৬৯ শ্রা) 

মগ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় । আধনিক 

বাংলা কবিতা, দেশ ও দর্শক 

(পরিচয় ১৩৬৯ আহ্ব) 

শশিভূষণ দাসগুপ্ত। আধুনিক কবিতা 

€( অমৃত ১৩৬৯ শারদীয়] ) 

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । ময়মনসিংহ 

গীতিকা ও পূৃরবগগ গীতিকা 

( ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আশ্িব) 

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় । শ.না প্রেক্ষাগ্হ 

করুণ কুশীলব (পরিচয় ১৩৬৯ আশিব) 

স্বপণকুমার বস । চধযাগীতিকার কবি 

(বসুমতী ১৩৬৯ ভ) 

৮৯১৪৪২ [১] বাংলা নাটক-_রবীম্দ্ু 

নাথ ঠাকুর--আলোচন। 

পংলকেশ দে সরকার । প্রায়শ্চিত্ত থেকে 

মুজধার৷ (কালপুরুষ ১৩৬৯ শ্র।) 

৮৯১৪৪২০৯ বাংল নাটক--ইতিহাস 
ও সমালে!চনা 

অপ্রিমিত্র, ছদ্স। স:জন ও মৃল]ার়ণ £ 

সাংস্কৃতিক এতিহায (বন্ধবূপী, ১৪সং) 

তাভিজিং সেন। বাংলা সাহিতে) নাটক 

নেই ( বছক্ধপী, ১৪ সং) 

গ্রন্থাগার [কাতিক 

অমরনাথ পাঠক। নাট্কে সংস্কৃতি 

চিন্ত (বহুরূপী, ১৪ সং) 
আশহতোষ ভট্রাচার । বাংলা নাটকের 

সাফলা ( বছরূপী, ১৪ সং) 

নলিনীকুমার বসু । নাট্রান্রাগীর 

পরিক্রম] ( বহুরূপী, ১৪ সং) 

ন:পেন্দ্র সাহা । নব-নাট্য আন্দোলনের 

পরিণতি £ নব নাটের সচনায় 

( গণ্ধব ১৩৬৯ শারদীয় ) 

_ বাংলা নাট্যের চিরম্তন সংকট 

( মানস ১৩৬৯ শারদীয় ) 

বাণক রায়। আধুনিক নাট্যকাব্য 

(প্রবন্ধ পত্রিক। ১৩৬৯ শ্রা।) 

শম্ভু মিত্র । পযালোচনার 

(গণ্ধব ১৩৬৯ শারদীয়) 

শ্যামল ঘোষ। নবনাট্য £ 

( বছুরূপী, ১৪ সং) 

সংরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । নিবনাট) আদ্দোজন' 

-এ নামের শেষ হোক ( বছরপা, 

১৪ সং) 

ভুমিকা! 

নবারীঠি 

সোৌমেদ্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । বাংলা নাটকে 

হ্দেশীযুগ (গন্ধব ১৩৬৯ শারদীয়া) 

৮৯১'৪৪৩ বাংলা উপন্যাপ- আলোচন। 

সরোজ বন্দেযাপধধ্যায় । বিবর্ণ পোঁণঃ- 

পুনিকতা (শনিবারের চিঠি ১৩৬৯ 

ভ1) 

৮৯১৪৪৩ বাংলা উপন্যাস--বঞ্কিমচ*দ্ 

চট্রোপাধ্যায়--আলোচনা 

আদিত) ওহদেদার । বাংলা সাহিত্যে 

বংকিম বিরোধিতা (প্রবন্ধ পত্রিকা 

১৩৬১ শারদীয়। ) 

মিনু মিত্র | বংকিমচদ্দের লঘ গদা 
(অমৃত ১৩৬৯ আমির ২) 



১৩৬৯ ] 

৮৯১:৪৪৩ বাংলা উপনা।স--রাখালদাস 

বদ্দ্যোপাধযায়--আলোচনা 

বিজিতকুমার দত্ত । রাখালদাস বন্দ্যো- 

পাধ্যায়--আলোচন! ( বিষ্বভারতী 

পত্রিক ১৩৬৯ কা-পোঁ) 

৮৯১:৪৪৩ [১] বাংল উপনাস--রবীন্দ্র- 

নাথ ঠাকুর-- আলোচনা 

রবীন্দ্রনাথ গ্ক্ত। যামিনীও রবীদ্দ্ু- 

নাথ (প্রবন্ধ পত্রিকা ১৪৬৯ শ্রা) 

৮২৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গজ্প 

অনিল চক্রবতাঁ। আধুনিক বাংল ছোট 

_ গজপ (সমকালীন ১৩৬৯ আশিব ) 

৮৯১'৪৪৩১ বাংলা ছোট গজপ--শরৎ, 

চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়--আলোচনা 

বিদ্র, ছদ্ম । সাহিত্য সংবাদ £ গঙ্প 

লহরীর শরৎচন্দ্র (দেশ ১৩৬৯ 

ভা, ৪ ) 

৮৯১৪৪৩১ [১] বাংলা ছোট গঙ্প-- 

রবীম্দ্ুনাথ ঠাকুর- আলোচন। 

কালিদাস রায় । গজ্পগচচ্ছ প্রকৃতি (কথা 

সাহিত্য ১৩৬৯ কা) 

৮৯১৪৬১০৯ মারাগী কবিতা- ইতিহাস 

ও সমালোচনা 

বিফ্পদ ভট্টাচাষ। মারাঠি ভক্তি সাহিত্য 

(সাহিতোর খবর ১৩৬৯ ভা) 

৮৯১৫১ ফারসী কবিতা--সারমাদ--. 

আলোচনা 

রম বসু। সারমাদ একজন কবি (অমত 

১৩৬৯ আম্িব ২) 

৮৯১"৮২৩ যুগোশলাভ উ পন্যা স-- 
'আন্দিচ, ইতো--আলোচনা 

বাংল৷ পত্র পত্রিকায় গ্রকাশিত প্রবন্ধের নির্থন্ট ৩০১ 

চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধায় । *নাবল পর- 

কার $ ইভে!। আঘ্দচি ( বিশ্ব- 
ভারতী পত্রিক। ১৩৬৯ কা-পোঁ) 

৮৯৮৬৯৯ জাপানী সাহিতা--ইতিহাস 

ও সমালোচনা 

দক্ষিণার্ঞ্জন বস । জাপানী সাহিত্যের 

সেকাল-একাল (আম্তজণতিক 

১৯৬২ সেক্টে ) 

৯৬১ ইতিহাস--দশ'ন ও তত্তৰ 

মোহম্মদ আবদৃল করিম। জাতির 

মানসিকতার বূপায়ণে ইতিহাসের 

ভুমিকা (করে) মানব মন ১৯৬২ 

অক্টা) 

৯১৪৩০৮৭ জাম্ণাণী-_বিবরণ 

দিলীপ মালাকর। দুই জাম্ণানী (আন্ত- 

জণাতিক ১৯৬২ সেপ্টে ) ্ 

৯১৪ ভারত সীমান্ত 

তরুণ বিকাশ লাহিড়ী। 

(প্রবাসী ১৩৬৯ ভা) 

৯১৫৪ সংস্কৃতি--ভারত 

গুরুদাস ভট্টাচার্য । ইসলাম সংস্কৃতি ও 

আমর। (সমকালীণ ১৩৬৯ আশির), 

৯১৯৯ কুমেরু-_ ভ্রমণ 

সেগম্যান, র)ালফ:॥ কুমেক মহাদেশের 

রুস্য সন্ধানে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

১৯৬২ আগ) 

৯২০'*৬২ জীবনী সাহিত্য 

জ্রানান্বেষী, ছদ্ম । ইতিহাসে জীবনীর 

থান ( শিক্ষা ও শিক্ষক ১৯৬১-৬২, 

ডিসে-জানহ ) 

সুনীলচন্দ্রু সরকার । 'আমাদের জীবনী 

সাহিত্োে € বিশ্বভারতী পত্রিক। 

১৩৬১ কা-পো) 

৯২০৯৫৪১৪২ . পঞ্চিমবঙ্গ--জীবনী 

ভারত-সীমাম্ত 



৩ ২.৭ 

বসু্তী। চারজন ৪ ফজলংর রহমান, 

,. » জাচীদ্দ্রমোহন ঘোষ, দ্বিজোত্তম 

চট্রোপাধ্যান্ন, বীণা ভৌমিক (দাস) 

( বসহমতী ১৩৬৯ শ্রা) 

চারজন £ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

পণ্চানন ঘেষাল শাণ্ত দাস, বটকৃফণ 

বন্দে]াপাধ্যায় বেসহমতী ১৩৬৯ ভা) 

৯২০'৯৪৪ ব্লক, মাক+--জীবনী ও 
আলোচনা 

সশোভন সরকার। ফরাসী এঁতিহাসিক 

মাক" ব্লক (পরিচয় ১৩৬৯ আশিব) 

৯২১৯১৪৫ শ্রীঅরবিদ্দ--জীবনী ও 
আলোচনা 

ভূমানন্দ | শ্রীঅরবিন্দ ভারতের জাতীয়- 

তার জনক (শম্বন্তু ১৩৬৮ আশ্িব) 

সংধাংশহ মোহন বন্দ্যোপাধায়। শ্রী 

অরবিন্দ ঃ এক অধ্যা্র (অমৃত 

১৩৬৯ ভা ১৬) 

সরেশচন্দ্র সাহ1। মাদ্রাজ থেকে 

পণ্ডিচেরী ( ভারতবর্ষ ১৩৬৯ আ) 

৯২২১৪৫৫৪ চেতনাদেব--জীবনী ও 
আলোচন। 

অচিদ্তাকুমার় দেনগংগ্ত । অখণ্ড অমিয় 

শ্রীগোরাঞ্গ (কু) বেসংমতী ১৩৬৯ 

শ্রা, ভা) 

৯২২'৯৪৬ লালমাঈ--জীবনী ও 
আলোচনা 

আনন্দ ভট্রাচার্য। বিতস্তার মেয়ে 

*জালা'' ( বসংধার? ১৩৬৯ প্রা) 

৯২২'১৪৫৬ মহেম্দু গুপ্ত _জীবলী ও 

আলোচন। 

শান্তিকুমায় মি । “ণ্রীম” ও সংসারী 
1 ভজ (উদ্বোধন ১৩৫৯ শ্রা ) 

৯২২*২৪৫৫৫ রামকক পরমহংস-- 

| জীবনী ও আলোচনা! 

গ্রন্থাগার [কাতিক 

দুগণনন্দ, শ্বামী। পারাক়ণ পাঠ ও 

শাস্ত্রীর সন্ন্যাস গ্রহণ (রিম্ববাণী 

১৩৬৯ ভ1) 

-_ শ্্রীরামকফের ষোড়শী পুজা ( বি্ব- 
বাণী ১৩৬৯ শ্র। ) 

৯২২"১৪৫৫৫ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-- 

জীবনী ও আলোচন। 

সংরেদ্দ্রনাথ চক্রবতাঁ। শ্রীরামকৃষের ফটে। 

প্রসঙ্গে (ক্র) (উদ্বোধন ১৩৬৯ 

আশ্িব) 

৯২২*১৪৫৫ সারদামণি দেবী--জীবনী 
ও আলোচনা 

উষা দেবী সরম্থতী। জননী সারদামণি 

(ক্র) (বিশববাণী ১৩৬৯ শ্রা, ভা) 

+৯২৩*১৫৪ বাবর--জীবনী ও আলোচন। 

শচীন্দ্ুলাল রায়। বাবরের আত্মকথা 

(ক্র) ( ভারতবষ" ১৩৬৯ শ্রা ) 

৯২৩'১৫৪১৪ মুম্নিবেগম -জীবনী ও 

আলোচন৷ 

অংশুরঞ্জন সেন। খহদ্নিবেগম (বেতার 

জগৎ ১৯৬২ আগ ১৭) 

৯২৩২৪৭ স্ট্যালিন, জোসেফ:-_জীবনী 

ও আলোচন। 

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় । আলোচনা £ 

স্টালিন প্রসঙ্গে (বিংশ শতাব্দী 

১৩৬৯ ভা ) 

৯২৩'২৫৪ তাঁতিয়া টোপে--জীবনী ও 

আলোচন। 

প্রতিমা চক্রবতাঁ॥। একটি মহৎ গততুযুঃ 

তাঁতিয়া টোপে (বসুমতী ১৩৬৯ শ্রা) 

৯২৩'২৫৪১৪ অপবকুমার চদ্দ-জীবনী 
ও তালোচন। 

অপুবকুমার চন্দ । স্মৃতিকথা (ক) 
( শিক্ষক ৯৩৬৯ আ। শ্রা) 



১৩৬৯ ] 

৯১২৩২৫৪১৪২২ বিধানচণ্দু রায়--জীবনী 
ও আলোচনা 

উপানন্দ, ছঙ্ম। নবীন বাঙলার অধ্ঠ। 

বিধানচন্দ্র ( ভারতবষ* ১৩৬৯ শ্রা!) 

তপতী মুখোপাধ্যায় ।  বিধানচন্দর 

একটি জল্মদিন ( প্রবাসী ১৩৬৯ শ্র' ) 

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী । আমার দেখ ডাঃ 

বিধানচন্দ্র (বসমতী ১৩৬৯ আ) 

বসহমতী। ডাঃ বিধানচন্দ্র রাফের জীবন 

পর্জী ( বসমতী ১৩৬১ অ') 

মণীগ্দ্রলারায়ণ রায়। ডঃ বিধানচদ্দু 

রায় € শিক্ষক ১৩৬৯ শ্রা) 

সাহিতোর খবর। বনস্পতি বিধানচল্দ্ু 

( সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ আ।) 

সধাংমোহন বন্দ্যোপাধায় । বিধানচন্দু 

( ভারতবর্ষ ১৩৬৯ শ্রা।) | 

সহ. ভ,.। ডাঃ বিধানচন্দ্রু রায় (জ্ঞান ও 

বিজ্ঞান ১৯৬২ জলা) 

৯২৩২৮৫ হায়াতোরে, ভিন্নর রাউল-_- 

জীবনী ও আলোচন। 

নিরঞ্জন হালদার। পেরুর জননার়ক 

হায়াতোরে ( দেশ ১৩৬৯ শ্রা ৪০ ) 

৯২৩'৩৫৪১৪ ছ্বারকানাথ ঠাকুর-- 

জীবনী ও আলোচনা 

অমহতময় মুখোপাধ্যায় । দ্বারকানাথ £ 

ধম“সভা ও ব্রাম্মসমাজ ( সমকালীন 
১৩৬৯ ভা) 

সুকুমার মিত্র। দ্বারকানাথ ঠাকুর 

( অনুশীলন ১৩৬৯ শ্রা, আম্িব ) 

৯২২.৯৪৫৫৪ শ্রীরূপ--জীবনী ও 
আলোচন। 

কালীপদ লাহিড়ী । পজ্যপাদ শ্রীরূপ- 
সনাতন বেসমতী ৯৩৬৯ শা) 

৯২২'৯৭৪৫% বিবেকানন্দ, হ্বামী- 
জীবনী ও আলোচনা 

বাংল! পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্ঘণ্ট ৬৬৩ 

অগলেন্দ: সেনগং্তে। বিবেকানন্দের 

সমাজ চিদ্ত। (অন-শীলন ১৩৬৯ 

শ্রা--আশ্রিব ) 

কালিদাস নাগ। পৃব পশ্চিম দিগন্তে 

বিবেকানন্দ (উদ্বোধন ১৩৬৯ আহিব) 

৯২২১৪৫৫৪ রপ--জীবনী ও আলোচনা 

জয়ন্তকুমার গোস্বামী । রূপ সনাতন কি 

মুসলমান ছিলেন? (বি*ববাণী 

১৩৬৯ শ্রা!) 

দিলীপকুমার রায় ॥ স্বামী বিবেকানন্দ ও 

আধুনিকতা (ভারতব্ধ ১৩৬৯ 

আমি) 

নিশীথ কর। দই ভাই চেতৃত্কোণ ১৩৬৯ 

কা-পো) 

মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ম্বামীজির 

সমতিকথা উেছ্বোধন ১৩৬৯ আহিব) 

৯২২'১৪৫৫৪ শ্রীকষ্ণ--জীবনী ও 

আলোচনা 

শক্তিভষণ পাল । ঘযুগাবতার (বসমতী 

১৩৬৯ আ) 

সান্ত্বনা দাশগং্ত। সমজতচ্ত্রবাদ ও 

স্বামী বিবেকানন্দ উে্বোধন ১৩৬৯ 

আমশ্িব) 

৯২২'৯৪৫৫৪ বিফ প্রিয়া-+জীবনী ও 
আলোচনা 

হরিরঞ্জন দাশগুস্ত। শ্রীবিফতপ্রিয়া 

(বলহমতী ১৩৬৯ আ) 

হেমন্ত গঞ্গোপাধ্যায়। বিবেকানন্দ, 

বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ (আম্ত- 

জণতিক ১৯৬২ সেপ্টে) 

১২২১৪৫৫৪, শ্রীচৈতনাদেব--জীবনী ও 
আলোচল। 

অচিন্তাকুমার সেনগৃগ্ত । অখণ্ড অমিয় 

শ্গোৌরাঞ্গ (ক)(বসুমতাী ১৩৬৯ আ) 



৩ ঙ টি 

৯২২-৯৪৫৫৫ গোরীমাতা__জীবনী ও 
আলোচনা 

পৃশ্পকুমার পাল। শ্রীব্রীগোরী মাতা 

( বিববাণী ১৩৬৯ ভা) 

৯২২'১৪৫৫৫ তেজচন্দ্র মিত্র--জীবনী ও 
আলোচন। 

মানবকৃষ মিত্র । ভজ তেজচম্দ্র মিত্র 

(উদ্বোধন ১৩৬৯ শ্রা) 

৯২২'৯৪৫৫৫ বিশহগ্ধানন্দ, স্বামী-__ 

জীবনী ও আলোচনা 

পবিত্রানন্দ স্বামী । ম্বামী বিশহ্ধানন্দ 

মহারাজের ্মরণে (উদ্বোধন ১৩৬৯ 
ভা) 

অনতমর় গুখোপাধ্যায় । দবারকানাথের 

তীথ* যাত্রা (সমকালীন ১৩৬৯ 
আম্িব ) 

৯২৩৬৫৪ টম্পনন, জজ'--জীবনী ও 

আলোচন৷ 

দ্বিজেন্দুলাল নাথ । জর্জ টমপসন ও 

নব্য বঙ্গের রাজনীতি চ5৭$ 

ফৌজদারী বালাখানায় সাপ্তাহিক 

সভ। (সাহিত্যের খবর ১৩৬৯ ভা) 

৯২৩৪১৫৪১৪ “বিশে ডাকাত'--জীবনী 
ও আলোচন। 

হারাধন দত্ত। বিদ্রোহী বিশ্বনাথ 
(বসহমতী ১৩৬৯ আ। ) 

৯২৩'৬৫৪ টম্পজন, জজ“--জীবনী ও 
আলোচনা 

দ্বিজেন্দ্ুলাল নাথ । জজ টদ্পসন ও 

নধ্যব্গের রাজনী তি-5৮৭ ( সাহি- 
(তোর খবর ১৩৬৯ শ্রা) 

ভারত প্রেমিক জজ টম্পসন 
((বন্তধান্ধা ১৩৬৯ শর) 

৯২৩'৬৫৪১৪ গ্বারকা'নাথ ঠাকুর- জীবনী 

অন-ত্ধয় মুখোপাধ্যায় ॥  দ্বারকানাথ 

ও সতীদাহ ( সমকালীন ১৩৬৯ শ্রা ) 

গ্রন্থাগার [কার্তিক 

৯২৩'৬৫৪১৪ ডিরোজিও, ভিভিয়ান-- 

জীবনী ও আলোচন। 

বিনয় ঘোষ। ডিরোজিও (দেশ ১৩৬৯ 

শ্রা ৩৮) 

৯২৩'৬৫৪১৪ রাধাকাম্ত দেব--জীবনী 

ও আলোচন। 

অলোক রায় । রাজা বাধাকাম্ত দেব ও 

বাঙালী সমাজ-মন (সমকালীন 

১৩৬৯ শ্রা) 

৯২৩'৬$৪১৪২ “মাদার তেরেসা-জীবনী 

ও আলোচন। 

আনম্দকুমার সেন। মৃত সেবিকা মাদার 

তেরেসা ( অমত ১৩৬৯ ভ1 ১৬) 

৯২৪'৯১২ উইলিয়মস-, স্যর মণিয়ার-- 

জীবনী ও আলোচনা 

গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগংস্তে। স্যর 
মণিয়ার উইলিয়মস: (সমকালীন 

১৩৬৯ ভা ) 

৯২৫ চারুচন্দ্র ভট্রাচায- জীবনী ও 

আলোচনা 

পুলিন বিহারী সেন। বাংল। সাহিত্যের 

সেবায় চারুচন্দ্র ভট্টাচাষ" ( বসংধারা 

১৩৬৯ আশ্রিব ) 

দেবাশীষ মখোপাধ্যায় । চাকুচন্দ্র ভট্টা- 

চাষ" ( বসংধার। ১৩৬৯ ভাট 

৯২৫ রমেন্দ্র সংন্দর ত্রিবেদী-জীবনী ও 

আলোচনা 

অলে।ক রায়। রামেন্দু সংন্দর ত্রিবেদী 

ও বালী সমাজ*মন ( ভারতবষ 

১৩৬৯ আশ্িব ) 

৯২৬১ দ্র, চালস আর--জীবনী ও 

আলোচনা 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান। সঞ্চয়ন£ ডাঃ চালস 

আর (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৯৬২ জলা) 



ভয় সপ্শাণ্রন 

গ্রন্থাগার পদ্রিকার বিগত আশ্বিন ১৩৬৯ সংখ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 

গ্রন্থাগ্ারিক এস, সিদ্দিকখানের বাংলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস 

নামক প্রবন্ধটি 'ল।ইব্রেরী কোয়ার্টারলি' পত্রিকা থেকে শ্রীগোলে 'কেন্দু ঘোষ 
কতৃক অনুদিত হইয়'ছে। 

এ সংখ্যায় প্রকশিত পরিগদের গ্রন্থাগার শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্র ছাত্রীদের নামের তালিকায় কিছু ছাপার ভুল ছিল। এখানে তানহা 

সংশোধন কারয়া দেওয়া হুইল £ 

রোল নং ৪৮ বীণ। দে 

এ কালিদাস দে 

৫? কমল গুহ 

৬৪ মৃণাল কান্ত কুমার 

৭৯ মঞ্জু মোদক 

এন ১৪ যমুনা নন্দী 

এন ২৫ অজিত কুমার পা 

বিশেষ বিজ্ঞাপ্তি 

এতদ্বারা সদস্তগণকে জানান যাইতেছে থে 

যাহারা ১৯৬” সালের টাদ! পরিশোধ করেন নাই, ] 
তাহার] অবিলম্বে টাদা পাঠাইয়। না দিলে স্তাছাদের 

নিকট পঞ্জিকা পাঠানো সম্ভব হইবে না 
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মূল্য--00 লঙ্গা পয়সা 
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ঠ 

? 
$ গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র 

ডাজার বিনা ডিস্পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রন্থাগারের 
৪ সং্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালনও তের্জনি সম্ভব নয় । বিজ্ঞানসন্ত প্রণালীতে 
$ গ্রম্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধৃনিকতম গ্রদ্থাগার- 
ঠ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন 
6 অনযারী নানার্প সরঞ্জাম যথা এাঙ্েসন রেজিষ্টার, ক্যাটালগ কার্ড ডেট 
£ লেবেল, বুক কার্ড এবং কাড* ক্যাবিনেটে, ট্টিল র্যাক, বৃক সাপোর্ট ইত্যাদি 
? 'আমরা সরবরাহ করে থাকি । ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও 
॥ অনাঃনঃ রাজোর ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 
$ গ্রন্থাগারের আধ্মনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপঞ্ সরবরাহ করে আমাদের 
ৰ প্রতিষ্ঠান সনাম অর্জন করেছে। 

বিস্ৃত বিবরথের জন্তে পত্রালাপ করুন 

কো এণ্ড এজেন্সী 
২৬, শাখারীটোলা গ্রীট, কলিকাতা-১৪ 

ফোন £ ২৪.৪৬৮৭ | 
পি সি বল বল বব বই পি ৮ বব ৮২৯৮ ৩০ ও ৮, ১ 
“ই” বা, ৮৮ ও ১ ৮ ০ বব শর “৮ বই এ বব বব "০ “ই” বা, "ই 
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আমরা আধুনিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈয়ারী 
করিতেছি। গ্রস্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত ফরম্স্, ক্যাটালগ 

কার্ডস, গাইড কার্ডস, সেলফলিষ্ট কার্ডস, বুক লেবেল, বুক 
পকেট, ডেট লেবেল, বৃক কার্ড ও অগ্ঠান্ প্রয়োজনীয় ... 

জিনিসপত্র ফরমাস মত নুলতে সরবরাহ: | 
নি করিতেছি। নমূনার জন্ত লিখিলে পাঠানে! /৯ 
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ফোন £ ৩৫-২৩৮২ 
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“হি বি বদ বই বব পা ৯“ , বব বউ বউ ২” “ই ৮ বই ই ৬ বউ, ৬ খর বা শীসারেপ্রমোহন গঞ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩, ভিন্ন লেন, কলিকাতা১”১৪ হইতে নদ্দিত ও কগিকান্ত। বিদ্বধিদযালয 
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হইতে প্রকাশিত । 

শু 
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১২শ বর্ষ] আগ্রহাযণ £ ১৩৩৯ 1" [ ৮ম সথ্খ্যা 

লম্পাদকীয় 

নুন সম্পাদকের দায়িত্ব 
গ্রন্থাগারের” পাঠকপাঠিকাব্গ লক্ষা করে থাকাবন যে দীঘকাল যাবং 

অবিচলিত নিষ্ঠার সঞ্চে নবপরিকল্পনায় নিয়মিত এবং উ“নততর “গ্র'থাগার?, 

সম্পাদনার দারিত্ব যাঁর উপর ন্াস্ত ছিল এই সংখা] থেকে তিনি লেই প্রত্যক্ষ দাগজিতব 
থেকে মংজ হয়েছেন। গ্রম্থাগারিকদের কাছে “শ্রীসোর়ে'দ্রু মোহন গঙ্গোপাধ্যায়” 
এবং “গগ্রথাগার নাম দুটি এই কয বসকে প্রায় সমাথবোধক হয়ে উঠেছে। 

সিনেমা, গঙ্প, উপন্যাস বজিত কোন মাসিক পত্রিকার এত দীঘ আয় সুধীমহলে 

বিস্ময়ের সুহ্টি করেছে । এ কৃতিত্ব সম্পূণ" শ্রীগঞ্গোপাধ্যায়ের । এই বৎসর তিনি 

পরিষদের ঘুখ্মসঞ্পাদক নিবণচিত হবার ফলে নতুন সম্পাদকের উপক্ল এই 

*গ্ুদ্থাগার” পরিচালনার 'গুক্ষভার অপিত হয়েছে । এগ্রদ্ধাগা ক) বঙতমানে তীর 

অথসঞ্কটের সম্ম,খীন। অথ 
সনদ শি. ল্পস্ সি পল শ্পপপপিপিপিলাক শন আস গ্ লা ক 

বাতীত, প্রকাশযোগ্য প্রবদ্ধাদির নী 

অভাবের ফলে এর কলেবর ক্রমশঃ এই সংখ্যায় 

ক্ষীণ হয়ে আসছে । ইন্তা কাউা্লে ২৮তম অধিবেশন ১৯৬২: 

এট স্কট, থেকে পরিব্রাণের ন্রয়েন্্র সেবপ্তপ্ত। স্থতিচারণ £ প্রমীল 
দ8 উপায় আছে 2 নিয়মিত চন্দ্র বসু । মুদ্ধ ও গ্রন্থাগার £ আদ 
বিজ্ঞাপল: ধংগ্লহ জ্যারা গাথা 1 গহদেদার। গ্রস্থীগারিক--নাম্ীস্তাত ও 

গা” বাবলী করা এবং নেপথ সাধনা' £ টিনা মাদক । র 

প্রধ্ধ সঞজহ। করে এর কলেষর (-_-----ন ্ 
বদির কানা) তাসাদের ,গাঠক রার্ডা বিচির &. পা সাধ জী 
াঠিকাঠণ। এই এই রমপারই পরিষদ কথা কি সম্পাদকীয় জী 
পরিষদকে সাহাধা করতে পারেন । ৮.৮ ৬ সর্প পিপি 



৩৬ গ্রচ্থাগার (অগ্রহায়ণ 

আমরা আশা করি এই এতিহ্যমন্ডিত পত্রিকাথখানিকে বাচিয়ে রাখতে এই 
সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত ছব না। 

জরুরী অবন্থ।' ও গ্রন্থাগার 

আমাদের জাতীয় সঞ্কটের সময় গ্রন্থাগারের যে একটা বড় ভূমিকা আছে 
এ সম্বন্ধে মনে হয় অনেকেই সচেতন নন। যুদ্ধের সম্মুখীন একট? দেশের 
জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখা, গুজবের কবল থেকে তাদের রক্ছা৷ করা এবং 
সঙ্কটজনক পরিগ্থিতিতে সরকারী নীতি সংবদ্ধে তাদের অবহিত করা সরকারের 
অবশ্য পালনীয় কতব্য। আর এই কাজে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়ানো 
গ্রন্থাগারগৃলিই হল সরকারের সবণপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার । আজ যদি দেশে 
গ্রদ্থাগার আইনের মাধামে শহর থেকে সক করে সদর পলী অঞ্চল পযন্ত একটি 
সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জাল বিস্তৃত থাকতো তবে তার সহায়তায় সরকাগী 
বক্তব্যের সশংখ্খল প্রচার ব্যবস্থা সহজতর ও অধিকতর কাষ“করী হত। একটা 
উদাহরণ দেওয়) যাক-। চীনের সঙ্গে ভারতের সীমান। নিয়ে যে বাদবিসৎবাদের সু্টি 

হয়েছে তার ইতিহাস এবং ভ'রত সরকারের বক্তবোর যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সকলেরই 
অবহিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের ভিতর থেকে প্রয়োজজশীয় 
সরকারী বক্তব্টট্কু উদ্ধার করা দুরূহ । অথচ সরকার প্রকাশিত ড/1)106 79613 
০০; 01১18 অথবা সম্প্রতি প্রকাশিত পৃস্তিকাখানিতে এই বিরোধের আনহপবিক 
এবং প্রামাণ্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে । সদর পল্লী অঞ্চ্তো দরের কথ। শহর 
কলকাতার ২1৪টি গ্রন্থাগার ব্যতীত কোথাও এই পহস্তিকাগলি পাওয়। যায় ন।। 
সাধারণ গ্রত্থাগারের মারফতই এই পস্তিকাগলি এবং তার বাংল! অননবাদ 
জনসাধারণের সম্মখে তুলে ধর! যায় । আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় 
গ্রন্থাগার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এই ব্যাপারে অগ্রণী হয়োছন। 
কিন্তু এর পাঠক সংখ্য। সীশিত। কাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নেতৃত্বে সব্সংহত 
গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলে সপরিকগ্পিত ভাবে এই প্রচেম্টাকে ব্যাপকতর 

করে তোলা যেত। 

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত এবং অর্থপ্ষ্ট সাধারণ গ্রন্থাগার আছে । কিনতু 
সংসংহত গ্রন্থাগার বাবস্থার প্রাণকেম্দ্রের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই । তাই ইতস্ততঃ 
বিক্ষি্ত এই পল্লী গ্রন্থাগ্রারগৃলির সদ্বাবহার করা যাচ্ছে না। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখষোগ্য । পরিষদ প্রকাশিত খসড়া গ্রন্থাগার 
আইনের শ্রখবন্ধে ডাঃ রঙ্গনাথন বলেছিলেন যে দেশের বিভি'ন রাজের গ্রন্থাগার 
ব্যবদ্থা পরিচালনার প্রয়োজনীয় অথের জন। কেছ্দ্রের মৃখাপেক্ষী হয়ে থাক বাঞ্ছনীয় 
নয়। কারণ আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় এই অথের উৎস সংকুচিত হওয়াই 
'্াভাবিক। ফলে সাধারণ গ্রশ্থাগারগঃলির অস্তিত্ব বজায় বঝাথাই দঃত্কর হবে। 
গ্লদ্থাগারগংলিকে শ্বাবলদ্বী করে তোলার জন্য তাই প্রয়োজন "গ্রন্থাগার আইন” ॥ 
এই আইনের বাবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণ প্রদের কর এবং রাজ্য সরকার প্রদের 
আদীয়াকত করের আনুপাতিক অথে গ্রম্থাগারের পৌনঃপ্নিক ব্যয় নিবণাহ হবে । 

আশা কি জঙ্করী ভাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি শিক্ষা আমাদেন ভবিষ্যৎ 

গ্ুদ্থ।গার বাবস্থা কূপায়ণে সহায়ক হবে। 



বিনয়েজ পেনগপ্ত 

ইফ্রা কাউন্সিলের ২৮তম অধিবেশন--১৯৬২ 

আন্তজাতিক গ্রন্থ সূচী নিয়ম প্রণয়ন সংস্থার প্যারিস অধিবেশনের কালে 
উদ্ভূত বিষয় সমৃহ £ 

বাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭শে থেকে ৩১শে আগম্ট, ১৯৬২ পযন্ত অনুচিত 

অধিবেশনের প্রাক্কালে আম্তজণতিক গ্রন্থ সী নিয়ম প্রণয়ন সংস্থা ২৫শে আগম্ট 

প্রভাতে ৯-৩* টার সময় মিলিত হন । তাঁদের আলোচ্য বিষয় ছিল £ 

১। ইফ্লা কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত (ক) প্যারিস অধিষেশনের প্রাথমিক 

রিপোর্ট প্রকাশন এবং বিবিধ কমিটগুলির তৎসমপফিত-কাষণদি (খ) প্যারিস 
অধিবেশনের প্রস্তাব সম্হের দ্লপায়ন বিষয়ক খসড়া রিপোর্ট সম্পকে" আলোচন। ও 
অনুমোদন । 

২। ১৯৬৩৩ ১৯৬৪ সালের দ'বছরের জন্য ইউনেস্কে। চুক্তির উপর আলোচনা । 

৩। ব্যক্তি-নামের লিখন পদ্ধতির জাতিগত প্রথার খসড়৷ ধিবরণী সম্পকে 

আলোচনা । 

৪ | প্যারিস অধিবেশনের চুড়ান্ত, রিপোর্ট প্রকাশ সম্পফিত আলোচনা । 

৫। সচীকরণ বিষয়ে ইক্লার ভবিষং কর্তব্য সম্পকে প্রস্তাব । 

স্যার ফ্র্যাংক ফ্রানিন্স সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত 

সভ্যেরা উপস্থিত ছিলেন £ মিঃ এ, এইচ চ্যাপলিন, বৃটিশ মিউজিয়াম, মিস এন 

লাভরোভা, বিজ্ঞান-বিভাগের সম্পাদক ও প্রধান গ্রম্থপঞজীকারক, অল ইউনিয়ন 

ধঘুক চেম্বার মস্কো; মিসেস এম, এল মনিটরে ডা1 কুনহা, বিবলিওটেক সেন্ট্রাল 

ইউনিভাসিডাডে, সাও পাওমো।, ব্রাজিল; ডঃ এনড্র ডি, অসবণ”" ইউনিভাসিটী 
লাইব্রেরি সিডনি ;ঃ এম, পল পয়প্র দিক্সির" দে বিবলিওথেক দে ফ্রাঁস, প্যারিস; 

্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত, এসিল্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলিকাতা ; 

মিঃ লুডউইগ সিকমান1, বিবলিওথেকাস: রশাট বিবলিওথেকার়--লেরিনসটিট্ট, 

কোল. এবং মিঃ উইলিস ই রাইট, উইলিয়ন কলেজ লাইব্রেরি, উইলিয়ামস টাউন, 
ম্যাসাচসেটস-। 

সভায় প্যারিস অধিবেশনের প্রস্তাবগহলি যাতে অংশ গ্রহণকারী দেশগ্লিতে 

রূপায়িত হয় তদহদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । 

ই কাউন্জিলের সূচী খণয়ন নিয়ম কমি'ী £ 
আম্তজণতিক সূচী প্রণয়ন নিয়ম সংস্থার পরিচালক কমিটি ইফলা কাউদ্লিলের 

সড়ী প্রণয়ন কমিটীর কাছে একটী রিপোর্ট পেশ করেন। উজ কমিচী বাণ“ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ই৭শে আগস্ট, ১৯৬২ বিকাল ৫ ঘটিকায় মিলিত হন। 

নিদ্নোজ প্রদ্তাবগহলি ইফ'লা। কাউন্সিলের সূচী প্রণয়ন নিয়ম কমিটী কতৃকি 
আলোচিত এবং অনুমোদিত হয়। 



৩৪৮ গ্রন্থাগার ূ অগ্রহায়ণ 

একমান সূচীকরণ নিয়মাবলী কমিটী £ 
১। আন্তজণতিক সচীকরণ নিয়মাবলী সংস্থার সমগ্র রিপোটণী ইফজার 

প্রকাশন হিসাবে বিক্রয় কর হবে এবং *' কাউদ্সিল অন লাইব্রেরি রিসোসেএস-সশএর 

অন[মতিক্রমে বিক্রয়লব্ধ অথ* দ্বার] স:চীকরণ সম্পকিত গবেষণার সাহায্য করা হবে । 

২। প্যারিসের আম্তজণতিক সচীকরণ নিয়ম সংস্থার প্রস্তব অনযায়ী 

নিমেনাজ তালিক। সমূহ প্রকাশ কর] সম্পকে ইউনেস্কোর নিকট ইফ-লার সংগে চ:জি 
করার জন্য আবেদন কর! হবে। 

(ক) সর্বদেশের উল্লেখযোগ্য অজ্ঞাত রচয়িতা রচিত ঞ্রুপদী সাহিতোর সাধারণ 
নাম এবং অন্যদেশীয় ভাষায় সেই নামের প্রতিশব্দ | 

(খ) বিভি*ন রাষ্ট্রের অন.মোদিত নাম যা" সচীকরণ শিরোনামায় ব্যবহৃত ছবে 
এবং পথিবীর প্রধান ভাষাগলিতে তার প্রতিশব্দ । 

70:68 ০6109 কে অনুধোধ কর! হবে যে ইউনেস্বোর সংগে আলোচনা করে 

এই চুক্তি অনুসারে প্রণীত যে কোন রিপোর্ট ইফ-লা কর্তৃক প্রকাশিত হতে পারবে 

কিনা সে সম্পর্কে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় । বলবৎ চহুক্তি অন:ঃসারে ব্যক্তিনাম 

ব্যবহারের জাতিগত প্রথার উপর লিখিত পস্তিকাদির বিক্রয় লব্ধ অথ যেন ইফলা 

কর্তৃক সূচীকরণ সম্পফ্িত কাষ“ত্রমে নিয়োজিত হতে পারে। 

৩। উল্লিখিত ইউনেস্কো চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত কাউদ্সিল অফ ইফলা 
যেন বত'মান পরিচালক কমিটি এ!'ং আম্তজণতিক সচীকরণ নিয়ম প্রণয়ন সংস্থার 
দপ্তরের অস্তিত্ব বজায় রাখতে দেন যাতে করে কমিটি সংস্থার রিপোর্ট তৈরীর 
ব্যাপার এবং জাতীয় কমিটিগুলির ও প্যারিস অধিবেশনে গঠিত বিশেষ উপদলগঃলির 
সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে পাবেন। 

8 7301680 0£179কে সীকরণ সম্পকে আরও কাজ করার জন্য নিম্নোজ 
প্রস্তাবগ,পি বিবেচনা করতে বলা হবে । 

€১) 105 কত্ত:ক ঢা, 190 এবং [0069০০র গ্রম্থপঞ্জী বিষয়ে পরামশ দাতা 
কমিটির সংগে জাতীয় ও আম্তঞ্জণতিক গ্রন্থপঞ্জীতে আন্তজাতিক অনুমোদিত 
সচীকরণ নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার সংত্রপাত করতে হযে । 

(২) অধংনা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার সহায়তা করার জন্য 
বিশেষ চে্টা হিসাবে প্যারিসের নিয়মাবলী যাতে আম্তজণতিক সংস্থা কর্তৃক 
পরিবধিত রূপে প্রকাশিত হতে পারে। 

(৩) একটী প্রাথমিক রিপোট্ প্রকাশ কর! যাতে (ক) সমীকরণ সংলেখে 
ন্যনপক্ষে কতটুকু গ্রন্থ বিবরণ দেওয়া! হবে (খ) প্রথা সম্মত গ্রম্থ বিবরণ ঘ1 
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হবে এইগুলি আলোচিত হবে। 

(8) বৃহধ গ্রন্থাগারে গ্রদ্থ সূচীতে অজ সংলেখ উদ্ডুত হয় এমন সমস্ত পাঠ্য 
বিষয়াদির লূচীকরণ নিয়ম্ত্রণ । 

(৫) 99268. ০£1একে সম্ভব হলে সচীকরণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী সম্পফিত 
কথায়! এক দপ্তর গঠন করতে হবে যেটা আংশিক সময় কাজ করবে । 

[ অনংবাদ £ নীরা সাম্যাল। 



প্রর্মীলচজ্্র বসু, 

স্মৃতিচারণ পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার শিক্ষণ 

মাত্র তিরিশ বছর আগেও অবিভক্ত বাংল। দেশে বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার বিদ্যায় 

শিক্ষিত কোন গ্রন্থাগ্রারিক ছিলেন না। এমন কি এই বিশেষ বিষয় শিক্ষণের 

কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও ছিল না। দেশীয় রাজ্য বরোদায় আধ্হনিক গ্রন্থাগরের 

সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত চিত্তাকর্ষক বিবরণ কলকাতার এক 

গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার সচেতন সমাজসেবী যুবককে আকৃষ্ট করে। তিনি বরোদার 

গ্রন্থাগার সমূহের তত্তাধায়ক স্বগীয় মিঃ নিউটন মোহন দত্ত মহাশয়ের অধীনে 

গ্রন্থাগার পরিচালনের আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য দত্ত 

মহাশয়ের অনমতিক্রমে ১৯৩৩ সালে বরোদায় যান। বরোদায় গ্রন্থাগার পদ্ধতি 

সম্বন্ধে কয়েকমাস পড়াশুনার পর সেখান থেকে বত'মানে পাকিস্তানভুক্ত লাহোরে 

যান পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র-থাগারিকতার ১৯৩৩-৩৪ সালের শিক্ষাক্রম পাঙের 

উদ্দেশ্যে । ভারতবষে' তখন একমাত্র পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েই গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ 

কেন্দ্র ছিল। পাঠান্তে নতুন অন:প্রেরণা নিয়ে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় ফিরে এলেন 

নিজের প্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে । 
ঃ ৪ রঃ 

তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কয়েকজন পুরোধা কলকাত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগারিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় 

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষণের বিশেষ দিকটির সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৯৩৪ 

সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ!লয় এই বিশেষ শিক্ষণের নতুন বিভাগটি উদ্বোধনের 

যৌজ্তিকতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে তাঁদের পাব নিয়োজিত কমিটর সংপারিশ 

অনুমোদন করেন এবং প্রস্তাবটি সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন ॥ কিন্তু দুভাগাঃ 

সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন না করান বিষয়টি এখানেই পরিতাক্ত হয় । 

৪ রং রী 

১৯৩৩ সালে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুনগঠিত হবার পর থেকেই পরিষদের 

নেতৃস্থানীয় কতৃপক্ষ বাংল! দেশে গ্রশ্থাগারিকদের একটি শিক্ষণ কেদ্দু প্রতিষ্তার 
জন্য অত্যন্ত বাগ্র হয়ে উঠেছিলেন । যদিও ঠিক মেই সময়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের 

দাল্সিত্বে ও পরিষদের তত্বাবধানে কোন শিক্ষণ-কেন্দ্রু খুলতে প্রস্তুত ছিলেন না। 

বাংলা দেশের গ্রদ্থাগার আন্দোলনের এই যূগ সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এলো ছগলী জেলা 
ঈদ্থাগার পরিষদ ৷ হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ তখনকার দিলে একটি সঃগুতিগ্িত 
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সংস্থা ছিল। কুমার মনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ছিলেন হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ 

ও বংগীয় গ্রদ্থাগার পরিষদ উভয় সংস্থার সভাপতি । প্রাথমিক আলোচনার পঞ্ বাংল। 

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হুগলী জেল! গ্রন্থাগার পরিষদের তত্বাবধানে 

গ্র্থাগারিকদের জনা একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষণ শিবির স্থাপন করতে উদ্যোগী 

হলেন। বাংল৷ দেশের গ্রন্থাগার আম্দোলন সচেতনতার সেই প্রথম য.গের নেরাশ্য 

এ ছিল এক বলিম্ঠ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ । বংগীয় গ্রম্থাগার পরিষদ এ প্রচেন্টা থেকে 

দরে ছিলেন না। বলতে গেলে, এই পরীক্ষামূলক শিক্ষক শিবির ছিল তাঁদেরই 
পূর্ণ সমথনপ,্ট প্রথম প্রয়াস । তাঁদের চিন্তা ছিল--যদি ছগলী জেল] পরিষদের 

এই প্রচেম্ট! সফল হয় তবে উত্তরকালে প্রা্দশিক পরিধদই গ্রম্থাগারিকদের শিক্ষণ 

বাবস্থার ভার নেবে । ১৯৩৪ সালের জন মাসে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়। গ্রামে 

উদ্বোধন হল বাংলা দেশের প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির । কলকাতার 

[700909] 17102াচর গ্রশথাগারিক স্বগীর খান বাহাদুরকে আসাদুল্লাহ ছিলেন 

শিবিরাধ।ক্ষ ॥ পাঞ্জাব বিশববিদালয়ের শিক্ষণপ্রাপ্ত সেই যুবক, যার কথা প্রথমেই 

বল? হয়েছে, ছিলেন শিবিরের প্রধান পরিচালক এবং শিক্ষণ পরিকজ্পলার প্রাথমিক 

দাক্িত্বও ছিল তাঁর ওপর । বাংল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন কি ঢাকার মত 

শহর থেকেও শিক্ষার্থীরা এসে ছিলেন । তাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 7.8, 

এবং 3.4, মোট ১১ জনকে মনোনীত করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন 

ছিলেন শিক্ষক আর বাকী সকলেই ছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট কর্মী। 

কলকাতা ও অন্যান্য জায়গার বিশিষ্ট ব্যক্তির এই শিক্ষণ শিবির সম্বন্ধে গভীর 

ওৎস_ক্য প্রকাশ করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিবির পরিদর্শন করেন 

এবং ছাত্রদের সম্মংখে ভাষণ দেন। শিবিরের মেয়াদ ছিল পনের দিন এবং বলাবাহুল্য, 

এই প্রথম পরীক্ষামূলক শিক্ষণ ব্যবস্থা অচিন্তানীয়ভাবে সফল হয়েছিল। 
ঙং গু সু 

ভারত সরকারের সম্মতিক্রমে [1005115] 1155তে ১৯৩৫ সালে গ্রম্থাগারিকদের 

জন্য একটি ছ' মাপের 101010178 ০০০1৪৩ প্রচলন করেন । 17010609]112গোে-র 

গ্রন্থাগ্রারিক খান বাহাদুর খলিফ। মহম্মদ আসাদল্লাহ ছিলেন এই নতুন গ্রন্থাগার 

শিক্ষণ-প্রকজ্পের তত্তথাবধায়ক ও পরিচালক । ইনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্য'লয়ের গ্রন্থাগান 

শিক্ষণপ্রাপত এবং লন্ডনের 11581 48830018007এর £6110% হিলেন। সেই 

একই বছরে মাব্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রীবি*বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার বিদ্যায় 

শিক্ষণপ্রা্ত হয়ে আমেন । ইতিমধো মাদ্রাজ বি*ববিদ্যালয়ে গ্রত্থাগার বিদ্যা গিক্ষণ 

ব্যবস্থা হয়েছিল । শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং খড়গপহনের [5৭102 1050৮0ত 965০0০19প5র গ্রদ্থাগারিক পদে বৃত হন। 

অন্ধ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 10101928 নিয়ে এলেন শ্রীপুলিমকণ চট্টোপাধ্যায় । 
জীডটোপাধ্যার ছিলেন কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তঞ্চণ স্নাতক এবং অত্যন্ত 



১৩৬৯] . স্মৃতিচারণ ১ পশ্চিম বাংল।র গ্রন্থাগ।র শিক্ষণ ৩১১ 

উৎসাহী ও আদশ*বাদী কমী। ১৯৩৭ সালে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় য়ুরোপ থেকে 

ফিরে এলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের [0119108 নিয়ে । তিনি 201051) 110151% 

/১5$800190100এর £5110%ও ছিলেন। সতরাং এ সময়ে বাংল দেশ এমন কয়েকজন 

ব্যক্তিকে পেয়েছিল যাঁরা ছিলেন বিভি'ন স্থান থেকে গ্রন্থাগ্ারিকতায় যথপোযংক্ত 

শিক্ষণপ্রাগ্ত । 

সঃ ঁ নী 

বাঁশবেড়িয়ার শিক্ষণ শিবিরের আশ!তীত সাফল্যে অনঃপ্রাণিত হয়ে বংশীয় 

গ্র্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ নিজস্ব একটি শিক্ষণকেন্দ্রে প্রচলনের জনা উপযনূজ্ঞ 

সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন,। এখন তাঁরা এগিয়ে এলেন । ১৯৩৭ সালে আশুতোষ 

কলেজে (ক'লকাতা ) ডাঃ নীহারবজন রায়ের পরিচালনায় বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

নিজস্ব প্রথম গ্রীত্মকালীন গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হল। ডাঃ রায় 

ছাড়াও অবৈতনিক শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন সবশ্্রী বিশবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( সহঃ 

গ্রথাগারিক, ক. বি.), প্রমীলচম্দ্র বস? (সহঃ গ্রন্থাগা্িক, ক. বি.) পুলিনকৃফ্ 

চট্টোপাধ্যায় (গ্রদ্থাগারিক, আশুতোষ কলেজ ), অনাথ নাথ বসু ( অধিকত”, শিক্ষক 

শিক্ষণ বিভাগ, ক. বি.), কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় (সভাপতি, বংশীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদ ), 1৬17. উ/, 0, ভ/0:95%9109 (455০9018669. 091001, 596551080 &, 

21)... 3০089] ), অধ্যাপক অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ (বিদ্যাসাগর কলেজ ), 

অধ্যাপক বিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী (আশুতোব কলেজ ) এবং শ্রীতিনকড়ি দত্ত ( সম্পাদক, 

বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ )। এই শিক্ষণ প্রকজ্পের সময় ছিল একমাস । এরপর এক 

বছর (১৯৪২) ছাড়া প্রতি বছরই পরিষদ এই গ্রন্থাগার শিক্ষণের বাবস্থা করে 

আসছে । পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এই শিক্ষাকাল ১ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩ থেকে 
৪ মাস পযন্ত কর! হয়। 

নং ০ ফা 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক গ্রন্থাগারিকতায় [01019708 ০915৪ প্রবত'নের 

প্রনটি ১৯৩৪ সালের অনুমোদনের পর বহুবার উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু সরকারী 

কতৃপক্ষ প্রথমবারের মতই সহযোগিতায় বিমুখ থেকেছেন। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় 

ক*লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রথাগারিক থাকাকালীন কতৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে 

একটি পরিকল্পনা পেশ করে ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক বিষয়টি ক্রমাগত 

সময় নিচ্ছিল। অবশেষে ১৯৪৫ সালে এই বহু উপেক্ষিত এবং বহু অপেক্ষিত 

১ বছরের 10101097098 ০981952ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রচলন করেন। এই নতুন গ্রন্থাগারিক 

প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান অধিকতণ নিযুক্ত হন তৎকালীন ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

্রদ্থাগারিক শ্রীবি্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীঘক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে লপ্ডন 
বি্ববিদ্যালয় থেকে [010192009 প্রা্ত এবং 80055115515 4১59০০1901০2এর 

1৩৬ নির্বাচিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। অবৈতনিক শিক্ষক মণ্ডলীতে ছিলেন, 



৩১২ গ্রশ্থাগার ৰ [ অগ্রহায়ণ 

ডাঃ নীহাররঞান রায়, খানবাহাদর কে. এম. আসাদংল্লাহ, সবশ্শ্রী মীণেপ্দ্ুনাথ বস, 
রবীন্দ্রকুম।র দাসগুপ্ত, আর, সি. মৌলিক, এল, পি. শুকুল, নাসের আহমেদ খান এবং 

বিনয়কুমার চট্রোপাধ্যায় । শ্রীনাসের আহমেদ খান মহাশয়ের অনুপস্থিতকালে 

২ মাসের জন্য শ্রী এ.*এইচ, এম. মহীউদ্দীন যোগদান করেছিলেন। কলকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় 101010108  0০0155 প্রবতণ“ন করায় [117121018] 110817 কর্ৃকি 

পরিচালিত ভারত সরকারের 191)1018 ০০11:5€টি বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন ধরে 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের [)11192)9 0০856 সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে চলে আসছে, 

মাত্র কিছু দিন হল একে স্থায়ীকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । 

দঃ ক ৮ 

পশ্চিম বাংলার বত'মান গ্রন্থাগার শিক্ষণের অতীত স্ম:তিচারণ মুছতে স্বভাবতই 

আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে সেইসব স্থিতধী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ছবি, যাঁরা নিজেদের 

সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলা দেশের গ্রদ্থাগার শিক্ষণের প্রসার 

এবং অগ্রগতির জন্য । কিন্তু আজ আর তরি। কেউ নেই। আমি আমার সম্রদ্ধ 

প্রণাম জানাই কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশশ, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 

খানবাহাদংর, কে. এম. আসাদুল্লাহ ৬ ৬, 0, ৬০014558108) ৯17 তি, 

780158081) এবং অধ্যাপক অনাথনাথ বস প্রভৃতি মনম্বীদের উদ্দেশো- স্বভাবতই 

এই উপলক্ষ্যে যাঁদের কথা মনে এসে যায় । 

[ পরিষদের প্রা্জন ছাত্র ছাত্রীদের পুনমিলনোংসব উপলক্ষে স্মারক পত্রে ইংরাজী 

ভাষায় প্রকাশিত । প্রবন্ধটি শ্রীঅশোক বস কতৃক অনুদিত হইয়াছে । ] 

আদিত্য ওহদে্দার ূ 

আজ আমাদের দেশ জহড়ে ষ্ণ্ধের প্রস্তুতি চলেছে । সামরিক অসামরিক 

সব্তরে প্রতিরক্ষার উপধুজ আয়োজন গড়ে তোলা হচ্ছে। যুদ্ধ সংকটের এই 
পরিপ্রেক্ষিতে দেশের গ্রন্থাগারের আশ? কত“ব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সমস্ত গ্রন্থাগার 
কমীদের সম্যক সচেতন হওয়া উচিত। 

্রন্থাগারকমেরি মূজ দুটি ধারা, অর্থাৎ সংরক্ষণ ও সরবরাহ, যুদ্ধের সময় শহধঃ 
যে বঙ্জায় থাকে তা নয়, তারা আরো তীর হয়। তবে তাদের চেহারা কিছু পাঙ্টায়। 

যু ও গ্রন্থাগার 



১৩৬৯ ] যুদ্ধ ও গ্রন্থাগার ৬১৩ 

এখন সংরক্ষণ বলতে বোঝায়, কেমন করে শত্রপক্ষের ধ্বংসাত্মক হাত থেকে গ্রম্থাদি 

তথ গ্রণথাগার ভবন ও কর্মীদের রক্ষা! করা যেতে পারে । সরবরাহ বলতে দংটো। 
জিনিষ প্রধান হয়ে ওঠে--এই সময় জনসাধারণ যে ধরণের বইপত্র পড়তে চান তার 

যথাযথ জোগান দেওয়া, এবং প্রতিরক্ষার অনকনল প্রচারকাষ" গ্রন্থাগারের ভেতর দিয়ে 

চালিয়ে যাওয়]। 

যুদ্ধের সময় পাঠকরা কেবলমাত্র গঙ্গ উপন্যাসেই নিজেদের পাঠ সীগ্নিত রাখেন 

না। এখন যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জানবার জন্যে তাঁদের প্রচন্ড আগ্রহ জন্মে, 

সুতরাং এই আগ্রহ যাতে মেটে তার বাবস্থা গ্রদ্থাগারকে করতে হবে । 106270800 

81১0 500015-তত্তটির লীলা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রতাক্ষ হয়ে ওঠে । আজ দেশের যে 

কোন গ্রন্থাগারে নিশ্চয়ই দেখা যাচ্ছে একাধিক পাঠক চীন, তিব্বত, নেফা, লাডাক, 

অঞ্চল সম্বন্ধে লেখা বই পড়তে চাইছেন । তারই সঙ্গে চাইছেন নেপাল, ভুটান সিকিম 

সম্বন্ধে ই। এমন কি গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, পাঠক চাইছেন 

দেশভক্তিমূলক, কিম্বা যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা গপ, উপন্যাস, কবিতা ও নাটক । 

এ ধরণের বইপত্র আমাদের পাঠকসমাজ যাতে সহজেই পান, সে আয়োজন গ্র'থাগার 

কমাদের করতে হবে । 

এ যুগের যুদ্ধে বিমান-আক্রমণের ভয়াবহতার জন্যে গ্রদ্থাগার নংক্রা্ত সংরক্ষণ 

কাজট। গুরত্বপৃণ€ হয়ে ওঠে । প্রথনতঃ) গ্রশ্থাদির কথা ধরা যাক । বিস্ফোরণের ফলে 

কাগজে অতি সহজে আগুণ লাগতে পারে বলেই বইপত্র ধ্বংস হবার আশঙুকা প্রবল 

হয়। এই কারণে মূল্যবান দংচ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি যাতে রক্ষা পায় সেদিকে অতি সতক" 
দছ্টি দিতে হবে। যংদ্ধের সময় গ্রম্থাগারিকের একটা প্রধান কাজ হল গ্রদ্থসংগ্রহ 

থেকে মূল্যবান ও দষ্প্রাপ্য বইপত্র আলাদা করে নেওয়া । এই সব বইপত্র গ্রন্থাগারে 
ততক্ষণই রাখা চলতে পারে যতক্ষণ না গ্রন্থাগার বিপজ্জনক এলাকার অস্তভুূর্জি হয়ে 

পড়েছে। বিপচ্ছনক এলাকার অন্তভূক্তি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই এই সব বইপত্র 

এমন এলাকায় পাঠানো উচিত যা আপাততঃ বিমান-আক্রমণের সংকট-মংজ্ঞ । আজকান 

এ বিষয়ে সাবধান হবার আর একট! উপায় হল এই সব বইপত্রের মাইক্রোফিজ্ম করে 

নেওয়া । মাইক্রোফিজ্ম ক্ষুদ্র আকারের হওয়ায় তাদের অতি সহজে স্থানান্তরিত কর! 

চলে । বিশেষ করে প্রণো দৈনিক পত্রিক ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার ফাইল সংরক্ষণ 

করার শ্রেষ্ঠ উপায় হল মাইক্রোফিজ্ম । 

বিমান-আক্রমণের সম্ভাবন। দেখ দিলে কোনো গ্রন্থ সংগ্রহ গ্রন্থাগার গৃহের ওপর 

তলায় কিদব। পাশের ঘরে রাখা উচিত নয় । সমস্ত সংগ্রহ গৃহের মাঝখানে এক তলায় 

রাখা কতব্য। মাটির নীচে ঘর থাকলে সেখানে বই রাখা সবচেয়ে সমীচীন । 

বাংলাদেশে অবশ্য মার্টির নিচে ঘর বড় একটা নেই, কিন্তু বাংলার বাইরে, বিশেষতঃ 

উত্তর প্রদেশে তাওয়৷ খান। বা মাটির তলায় ঘর অনেক পাওয়া যায় । 
তীব্র বিস্ফোরক বোমার পতনই সবচেয়ে মারাত্মক । এতে প্রবল গ্যাস ও হাওয়ার 
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ঝাপ্ট। আসে, কিংবা মাটি কেপে ওঠে । এই গ্যাস ও হাওয়ার ঝাপটা অনেক দূরের 

দয়জ! জানলায় এসে লাগে, এবং দরজ জানল। যদি কাঁচের হয় তাহলে ত1 নিমিষে 

চুরমার হয়ে যাবে । সতরাং এ সময় দরজ। জানলার কাঁচ খুলে ফেলে কাঠ বা অন্য 

কোনো জিনিষ বসানো! উচিত যা আঘাত পেয়ে চুরচুর হয়ে যায় না। বিমান- 

আক্রমণ সূচক সাইরেণ বেজে উঠলেই গ্রণ্থাগারের সমস্ত দরজা জানলা আজ্টেপচ্টে 

বন্ধ করতে হবে, তাতে বোম'র গ্যাম ভেতরে তেমন জোরে ঢ"কতে পারবে ন” এবং 

বইপত্রকেও তত জখম করতে পারবে না। বোমার আগুণ থেকে গ্র“থাগার গৃহ রক্ষা 

করবার জন্যে অন্নি-প্রতিরোধক ব্যবঙ্থা চাই, আগুণ নেবাবার ষত্রাদিও হাতের কাছে 

রাখা চাই। 

প্রত্যেক গ্রদ্থাগার কর্মীকে জানতে হবে বিমান আক্রমণ কালে কী ভাবে নিজেকে 

বাঁচাতে হয়। অবশ্য গ্রম্থাগারের মহিনকটে প্রতিরক্ষার আশ্রয়-শিবির তৈরী করতে 

হবে। 

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংলম্ডে ব্রিটিশ দিউজিয়ম কতৃপক্ষ &17810 015090- 

€1928 [380 3০০1২ নামে একটি পুষ্তিক1 ছাপ।না আমরা সেটি পড়ে দেখতে পাগি। 

বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা! সম্পর্কে ওপরে যা লেখা হল তার প্রয়োজন অবশ্য 

এখনও তেমন দেখ দেয় নি, কিন্তু ভবিষাতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত-_-আমাদের 

করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অবহিত হয়! দরকার । 

বত'মান পরিস্থিতিতে দেশজড়ে যে প্রতিরক্ষ। প্রস্তুতি চলেছে তাতে আমাদের 

ট্ান্থাগার কি ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার চিন্তায় আমাদের সক্রিয় হতে হবে। 

আগেই বলেছি এ সময় দেশের লোক যে ধরণের বইপত্র পড়তে ইচ্ছুক বা 

ইচ্ছুক হতে পারেন সে সব বইপত্র সংগ্রহ বা সরবরাহ করা উচিত। যে সব তথা।দি 
পাঠক জানতে চ!ন বা চাইতে পারেন সে সব তথ্যাদি সমাহরণ করতে যত্ববান হতে 

হবে। এক কথায়, পাঠকের 06180ণ বা চাহিদাকে সব'তোভাবে জানতে হবে, 

বুঝতে হবে এবং আধুনিক গ্রম্থাগারিক প্রক্তিয়। মারফত সে চাহিদা] তৎপরতার সঙ্গে 

মাতে হবে। 

আমর জানি যে গ্রম্থাগারকে সহজে অতি শক্তিশালী সংব!দ প্রচার কেন্দ্র রূপে 

প্রতিজ্ঞা করা চলে । প্রতিরক্ষার জন্য সরকারী তরফ থেকে যে সব ব্যবস্থা চালু করা 

হয়েছে, তার সংবাদ জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে, ভালভাবে প্রচারিত হয়, এটা 
দফার চান, সকলেই চায় ॥ সংবাদপত্র এবং আকাশবাণী এই দুটি মারফৎ্ই মুখ্যত 

প্রচারকাষ চালানে। হয়ে থাকে । কিন্তু এ কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা খুবই গুক্ষত্বপথে 

হতে পারে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি পৃথকভাবে গ্রন্থাগারে এমন 
জায়গার প্রদশিত হওয়৷ উচিত যাতে অতি সহজে সফল পাঠকের দৃষ্টি পড়ে। যেমন, 

জওয়ানদের জন্য পড়বার বইপত্র সংগ্রহ ও পাঠ।বার ব্যবস্থা করেছেন আমাদের জাতীয় 

প্রদ্থাঙগার এবং এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়। হয়েছে ॥ এই বিজ্ঞপ্তি যদি সব 
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গ্রদ্থাগারে টাঙিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই আরও বছু লোক এ বাবস্থার কথ। 

জানতে পারবেন এবং আরও অনেক বইপত্র জওয়ানদের জন্য সংগৃহীত হতে পারবে । 

সেই রকম ডাক বিভাগ থেকে জাতীয় সঞ্চয় সং্থ। সম্পকে” যে সব প্রচার পুস্তিকা 

প্রকাশ করেছেন, সেগুলিকে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পাঠকের দৃষ্টিতে আনা উচিত। 
তাতে দেখা বাবে সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পনাগহলিতে ল্মীকরণের কাজ দেশের 

সবব্র বেড় উঠেছে ॥ 
এ ছাড়া গ্রন্থাগারে প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় সভাসমিতি, বক্তৃতা, আলোক চিত্র ও 

প্রদশ'নী মারফং ব্যাপক প্রচার কায" চালানে। যেতে পারে।। 

বল৷ বাছল্য, শুধু যে সরকারী ব্যবস্থাকেই প্রচারিত করতে হবে তা নয়, 

বে-সরকারী সংবাদও যথার্থ সাধারণের কাছে পৌছে দিতে হবে। 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে অংশটি 1015018%, 20011015 ও 2609100এর কাজ 

নিয়ে, যুদ্ধকালীন অবস্থায় তা শতগুণ বৃদ্ধি পায়, এবং দেশের প্রতিরক্ষার কাজে 

তার পরোক্ষ ভূমিকা খুবই কার্যকরী হয়। 

অবশ্য এই ভূমিকা সার্থকভাবে গড়ে তুলবার জন্যে চাই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার 
কতৃপক্ষের কল্পনাশক্তি ও কম“তৎপরত । 

[. টিউন 

বনধবিহারী মোদক ূ 

গরন্থগাব্রিক 2 আত্মপ্রস্তাতি ও (নেপধ্যসাপুন। 

«এইটে একট; দেখবেন ?” 
তাকিয়ে দেখি, অপ্রতিভ কাঁচ্-মাঁচ মুখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। একখানা 

ফোল্ডার এগিয়ে ধরেছে আমার দিকে । ডিরেক্রেট অব্. রিসেটলমেপ্ট গ্যাণ্ড 

এম.স্লয়মেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত এই পহগ্তিকায় বড় বড় হরফে আহ্বান জানানো হয়েছে £ 

« [36 ৪. 11101810120, 

ভালেো৷ করে চাইলাম । আশায় উচ্ছল একটি মুখ । গল্পের বই যাদের 
আহার নিদ্ভা ভোলায়, লাইব্রেরিয়ানের চাকরীকে তার! যে তাতে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও 

বেশী মনে করবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। “কি জানতে চান, বলুন ?”-- 

বুঝতে পেরেও জিজেস করি। 

“আমি ট্রেণিং-এ যেতে চাই । এ বিষয়ে কিছুই তো জানাশেন। নেই, তাই*** "১ 
বিষাদক্রি্ট হামিটাকে গোপন করি। কাজ কি, এর উৎসাহের আলোটাকে 

নিভিয়ে দিরে? “বেশ তো। একট প্রস্পেক্কীস চেয়ে পাঠান।৮ 



৩১৩৬ গ্রন্থাগার (অগ্রহায়ণ 

«প্রজ্পে্ীস আনিয়েছি। কাজটা সম্বন্ধে আগের একট: প্রাথমিক ধারণ! থাকা 
দরকার। তাই." ১ মানে, শিক্ষাগত যোগ্যত ছাড়া আর কিকি যোগ্যতা থাকা 

দরকার, সেইগ্লো। একট:.*.*৮ 

কেরাণীদের যেমন মাছি মারার যোগাতা থাকতে হয়, লাইব্রেরিয়ানদেরও তেমনি 
পোকা মারার কাজে পটু হওয়। দরকার--ডইঈর রঙ্গনাথনের সেই মম্ণান্তিক অভিভ্তার 

কথাটাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ল! বলতে গিয়েও তবু সামলে নিলাম কথাটা । 

কত সুখে () যে আমরা কাজ করি, দিনের পর দিন মূখ বুজে কত যে মার খাই, 

নতুন উৎসাহের রডীন কল্পনার মধ্যে ও' কি তা বুঝতে চাইবে? তার চেয়ে বরং 

গ্রশ্থাগারিকতার সুমহান আদর্শ এবং এ কাজের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বীপনাময় 

একটা ভাষণই ঝেড়ে দেই না কেন? বিজ্ঞ আর বোদ্ধাদের সভা-সমিতিতে চির 

অবহেলিত লাইব্রেরিয়ানরা যে সযোগ কখনও পায় না, হোমড়া-চোমড়াদের হাতে 

তথ্য ও মালমসলা যৃগিয়ে দিয়ে নিজেদের যারা চিরকাল নেপথ্যের অন্ধকারেই রাখতে 

বাধ্য হয়, বক্তিমে ঝাড়ার এরকম সুবর্ণ সুযোগ কি ছাড়তে পারে তারা? অতএব 

সরু করা গেল-- 

৬৬ ক খাঁ 

লাইব্রেরীয়ান' । শুনতে খুব খারাপ নয় কথাটা, তাই না? বেশ একট: 

ভব্যিষংক্ত ভাব আছে শব্দটায়। ইংরেজী বণ'মালার মোট ন-টি অক্ষর নিয়ে এর 

চেহারাটাও বেশ জমকালো । জতা সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ পর্ন্ত যা-কিছু অকাজ 
গ্রম্থাগাব্িকদের জানতে, শিখতে ও বৃঝতে হয়, তারও একটা হদিস মেলে এই কথাটার 

মধোই । ৬15৪)০-এর এক একটি 'বর্ণে যেমন এক একটা রঙের বাঞ্জনা, 
1175060 শব্দটির মধ্যেও ঠিক তাই । বণশলীর বিচ্ছরিত রঙগংলোর মতো, 

গ্রদ্থাগ্নারসেবী এই বাভুক্ষ; কর্মীসমাজের অভিধানটিও ন'*টি সদগহণের দত্যতিতে 

চিরভাস্বর £ 

10৬৪ ০91 7০০15 

10700151015 20658 

10:09 ০0009০0% 

12801096011)658 

2০00101151930 70615009110 

79110, 56058 ০4 

10705155612) 0090 200 1913 10689. 

80056 178101 

06009116, 

পুবোজ গৃণগহলোর প্রতোকটি গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অপরিহায* কেন, প্রবন্ধ 

পাঠকের মনে এরকম খটকা লাগ! খুবই স্বাভাবিক । এইবার সে-আলোচনায় 
আসা বাক $ 

॥ 

তু ৯৯ পপ চ ৮৮ 2 চিত 

1 71 



১৩৬৯ গ্রন্থাগারিক £ আত্মপ্রপ্তরতি ও নেপথাসাধন। ৩১৭ 

[.০$৪ ০: 7০০1৪--যারু যে-জিনিষ নিয়ে কাজ-কারবার, সেই জিনিষের প্রতি 

আন্তরিক ভালবাস1 সে-কাজে সাফল্যের পক্ষে সব্প্রথম প্রয়োজন । বইপত্র নিয়েই 

গ্রন্থাগ্ারিকের জগৎ ।॥ কাজেই গ্রন্থপ্রেমী তাঁকে সবাগ্রে হতে হবে। 

17001191020659-_বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার চেয়ে, খষিবাকা উদ্ধত করলে এই 
গুণটির প্রয়োজনীয়তা আরও সহজ বোঝা যাবে । রুবীন্দ্ুনাথ বলেছেন £ “যে-প্রদীপ 

নিজে অলছে না, আরেকট দীপ সে জালবে কি করে?” গ্রম্থাগারিকের নিজের মনে 

যদি জলন্ত জিজ্ঞাস না থাকে, পাঠক সাধারণের জ্ঞানপিপাস। তিনি কি করে মেটাবেন? 

0:০৪ ০৪০০০1--আজকের দিনে সব্ণাধিক গুকুত্বপৃূণণ এই সদ:গুণটির 

তাৎপয" বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সেই কবিগুকর কথাই আবার মনে আসছে £ 

“্বাথমপ্ন যেজন বিমুখ 

বহৎ জগং হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে |» 

মুক্ত মন উন্মুক্ত আকাশের মতো । প্রকৃতির আলো-হাওয়ার মতো", জ্ঞ'নবিজ্ঞানের 

সমস্ত আলোরই সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার । কোন রকম একদেশদণিতাই সেখানে 

দীর্ঘস্থায়ী ছায়। ফেলতে পারে না। দর্শন বলে, জীবনোপলধ্ধিতে আত্মস্থ হতে হলে 

দৃষ্টি হওয়া চাই অনাবিল, মংস্ত। তদ্রুপ, গ্রন্থাগারের জনসেবাররতের সার্থক উদ 
যাপনের জনে)ও, গ্রম্থাগারিকের চাই মনের সেই প্রসারতা, আত্মার সেই ওদাষ"। 

চ০5০9:০6917)65৩-_ব1 উদ্ভাবন কুশলতাও সকল গ্রন্থাগারিকের পক্ষে অবশ্য 

প্রয়োজনীয় আরেকটি গুণ । কত রকমের কত জিজ্ঞাসা মন দিয়ে কত রকমের যত 

লোক রোজ গ্রন্থাগারে আসেন । সকলের সব জিজ্ঞাসার সদুত্তর আগেভাগে 

জেনে, গ্রন্থাগারিক দিব্যি গাঁ হয়ে বসে থাকবেন- এরকম মনে করাট। অবান্তর 

কন্পনারই সামিল । আপাত-দুরুহ বা অজান] বিষয়ও তৎপরতার সংগে জেনে এবং 

বুঝে নিয়ে, অনায়াসে সাবলীলতার সেই জ্ঞান প্রাঞ্জলরূপে তুলে ধরতে পারবেন জিজ্ঞাস 
পাঠক সাধারণের গোচরে- এরকম তীক্ষ উপস্থিতবহদ্ধি গ্রন্থাগার কমীদের্ই তো 
সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । 

£50912201131)60 06150109110/--নিজের মতো নিজে এক একা যাঁদের কাজ 

করতে হয়, কাজে দক্ষত] ও জ্ঞান থাকাটাই তাঁদের পক্ষে যথেন্ট। কিন্তু পাঁচজনকে 

নিয়ে যাঁদের কাজ, দক্ষতা ছাড়া আরও একটি সদগুণ তাঁদের না থাকলেই চলে না। 

আকর্ষণীয় মধুর ব্যক্তিত্বইই সেই অপরিহার্য গণ । পরিশীলিত ব্যজিত্বের অধিকারী 
ন! হলে গ্রন্থাগারিক তাঁর দায়িত্বপালনে ব্যথ" হতে বাধ্য । 

চ২৪110, 5603৩ ০--বাস ভাড়ার পয়সা গুণে দিতে মহামান্য আইন- 

ত্টাইনের হামেসাই নাকি ভুল হতে1। তিনি নমস্য) চাঁদের কলঙ্কের মতো, এন্্রান্তি 

তাঁর মহিমোজ্জল খ্যাতি আরও বাড়িয়েই তুলেছিল । জ্ঞানবিজ্ঞান নড়াচড়া করেই 

বাঁদের দিন কাটে, দংনিয়াদারীর ক্ষদ্রু-তুচ্ছ হিসেব-নিকেশ আর তেল-নুন-লাকড়ির় 

ধান্ধা তাঁদের অনেকেরই ধাতে সয় না। গ্রন্থাগারিকরাও জ্ঞানের ভাণ্ডারী ; তব; 



৩১৮ গ্রন্থাগার | অগ্রঙ্থায়ণ 

তাঁদের বেলায় কিন্ত বাপার অন্যরকম | তাঁদের মিল পণ্ডিতদের সংগে নয়, তাঁদের 
মিল চিনির বলদের সংগে ! 

নাক-উপ্চ? মহাপন্ডিত থেকে সক করে অব্ণচীন কিশোর পরন্ত, সব পাঠকই 

তাঁর প্রভুর মতে] । সবারই মন যুগিয়ে চলতে হয় তাঁকে । এক লহমায় অসাবধানতার 

জন্য খানা-খন্দে মুখ থুবড়ে পড়ে চিনির বলদের যেমন ঠ্যাং খোঁড়া হতে পারে, 

গ্রন্থাগারিকের সামানা অনবধানতা বা ভ্রান্তিতেও তেমনি মহাভারত অশহদ্ধ হয়ে বায়, 

্রাহক-পাঠক সবারই চোখ কপালে ওঠে ১; তরি দোষ-ভুলকে ক্ষমা-সহম্দর চোখে 

দেখবেন, এমন কেউই এগিয়ে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ান না, এমন কি তাঁর নিজের 

গ্রন্থাগারের কতৃণপক্ষণড না । চোখ-কান খঃলে (কিন্তু মুখটি বুজে ), দুনিয়ার হাল- 

চাল সম-ঝে, যে রকম সাবধানে তাঁকে চলতে হয়, তাতে একমাত্র প্রখর বাস্তবতাবোধই 

তাঁকে রক্ষা করতে পারে । কমরক্ষেত্রের নিম'ম জীবন সংগ্রামে এই বাস্তববছ্ধিই তাঁর 

একমাত্র অব্যথ” রক্ষাকবচ । 

[176519511) 00910 2150 1915 17695--পঁথিপত্থের সম্ভার সাজিয়ে আমি বসে 

আছি। কিন্ত কার জন্যে? বলা বাহুল্য, উপকরণগুলো সবই এখানে উপলক্ষ 
মাত্র; লক্ষা মানুষ । মানুষ ঝবহার করলে তবেই এ আয়োজন সার্থক। সেই 

মানুষ এবং তার ভাব-কল্পনা ও চাহিদা সম্বন্ধেও গ্রন্থাগারিককে ওয়াকিবহাল 

হওয়ার চেন্টা করতে হবে। আয়োজন তাঁর যতই সবণত্গসধণ্দর হোক, কাজে তাঁর 

যতই কুশলত। থাকুক, গ্রন্থাগারের সামাজিক লক্ষ পূণ করতে হলে, মানুষের প্রত 

মনোযোগ না৷ দিলে তাঁর চলবে না। “সবার উপরে মানুষ সতা, তাহার উপরে 

নাই''-মানব প্রেমিক বেফব কবির অমর এই বাণী গ্রন্থাগারিকের পক্ষে যতট' 

তাৎপর্যপূর্ণ অন্য আর কারুর পক্ষেই বোধ হয় ততটা নয়। ব্যক্তি তথা সমাজ ও 

জাতির চিন্তা ও প্রয়োজন বোধ সম্বদ্ধেও তাঁকে অবহিত থাকতে হবে । 

০৮৮৪ 0921৮-শ্লথামন্থর ও বিলম্বিত হলে জনসেবার কাজের কোন 
মূল্যই থাকে না। বন্ত ব্যবহৃত একটি ইংরেজী উদ্ধৃতি সামান্য হেরফের করে বলা 

যায়--"567:5105 96195 15 55£৮10৪ 4600660+ | গ্রন্থাগারের সেবা সম্পকে 

এ সত্য সমভাবেই প্রযোজ্য । অথচ গরাই-লঙ্করী চাল আজ আমাদের জাতীয় জীবনের 
মিবস্তরে কায়েমীভাবে জাঁকিয়ে বসেছে । সরকারী লালফিতে এরই আর একটা বরূপ। 
গ্রদ্থাগারও যদি এ একই ক্ষুরে মাথা মুড়োয়, তাহলেই তে! চিত্তির ..। গ্রন্থাগার 

কর্মী মাত্রেরই কাজকর্ম এই জনোই ক্ষিপ্র হওয়া দরকার। অনলস কম“তৎপরতাকে 

অভ্যাসে পরিণত করতে না পারলে, গ্রন্থাগারিক কিছুতেই তাঁর কাজকর্ম সামলে উঠতে 
পারবেন না। দৈনন্দিন কত'বাটংকুও তাঁর পক্ষে দ্বহ বেদনান্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। 

: ইব৩৪৮৪110--ফিরিস্তির শেষ মাথায় এসে পেশচুনোর পর এখানে একট; গোল 

বাধতে, পারে। গ্রন্থাগারিক কি মামলা মোকদ্দমার বিচার করতে খাচ্ছেন নাকি, যে 
তাঁকে নিরপেক্ষ ছতে হবে? আজ্ঞে না, বিচারক হওয়ার কোন সুযোগই তার নেই, 



১৩৬৯ ] গ্রস্থাগারিক ঃ আত্মপ্রস্ততি ও নেপথ্যমাধন। ৬১৯ 

এটা খুবই সত্যি কথা । কিন্তু তথাপি নিরপেক্ষতা, গ্রদ্থাগারিকের অপরিহায' গুণ- 

গুলোর অনাতম হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত ।॥ এ গুণটি জন ও রক্ষা করার 
জন্যে সচেম্ট হওয়াটা গ্রদ্থাগারিক মাত্রেই আশ কত“ব্য । কেন, তা নিবেদন করছি £ 

মত ও পথের বিভিম্নতা জনজীবনের সবক্ষেত্রে আজ সংপ্রকট। রাজনীতি, 

সাহিত্া, দশ“ন--মত-বিভেদ থেকে এর কোনটিই অ'জ মুজ্ নয়। গ্রন্থাগারিক যদি 

স্বেচ্ছায়, এমন কি অজ্ঞ্াতসারেও কোন এক পক্ষে ভিড়ে যান, অন্য দল তাহলেই মুখ 

ভার করবেন, কাজকমেও নানাভাবে বাধা আসতে পারে। 

সুধি পাঠক, খুব মাম,লী একটা দ.ণ্টান্ত মনে মনে ভেবে নিন। ভজহরিবাব 

ছোট একট! লাইব্রেরীর গ্রদ্থাগ্ারিক । অর্থসঞ্গতি কম বলে, পাঠকক্ষের জন্যে তিনি 

কম দামের একটি বাংল। দেনিক রাখার মনস্থ কবলেন এবং 'জনসেবক' রাখতে সবক 

করলেন। বহুদিনের শুভানুধ্যায়ী পাঠক প্রাণকেস্টবাব্ তৎক্ষণাৎ এসে জানতে 

চাইলেন-_-“স্বাধীনতা কি অপরাধ করেছে ?' তারপর সে এক ধহন্ধুমার ব্যাপার । 

অবশ্য, নিরপেক্ষতা বজায় রাখা মানে এ নয় যে, নিজের বিচারবধদ্ধ ও বিবেককে 

ট*ুটি টিপে মারতে হবে এবং চিন্তার স্বাতন্ধ্্যকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। স্বাধীন মত 

পোষণের অবাধ অধিকার গণতাম্ব্রিক দেশের নাগরিক যাত্রেরই আছে । নিজের সেই 

ব্যক্তিগত মতটি কত“ব্যকর্মের কোন কিছুকে একপেশে করে ফেলতে ন। পারে--খেয়াল 

রাখতে হবে এইটকুই । 

গ্রম্থাগারিকের অভিপ্মিত গুণাবলীর ফদ?” শেষ হল। সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষণের 

কথাটা এর মধ্যে ধরা হয়নি, এটা লক্ষ্যমীয়। তার কারণ এ নয়যে, এগুলো 

শিষ্প্রয়োজন। সব'জনের স.পরিজ্ঞাত এ গ'ণগুলোর প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে যাওয়াটা 

বাহলা বলেই শিক্ষাগত যোগ্যতার কথাটা এখানে বাদ দেওয়। হয়েছে । 

শৃধূ লাইব্রেরিয়ানের কাজ বলে কোন কথা নয়, দর্খনয়ার যে কোন কাজের 

যোগাতা। ও গুণাগণ হঠাৎ এক ম.হৃতে সুইচ টিগে আয়ঙ করা যায় না। দীঘ' 

(পনের একাগ্র সাধনা এবং অনলস প্রস্তুতিই মানত্যকে তাব দায়ি ও কঙত'বোর যোগা 
করে তোলে । উপযহক্ততা অজনের লোৌহকঠিন সঙ্বশ্প ও অতন্দ্র সাধনাই গ্রশ্থা- 

গারিকের সাফলোর স্বণণসোপান। এর কোন সট'কাট নেই । “নানা পম্থাঃ বিদ্যতে 
অয়নায় ।” 



রথ 
প্রাচীন ভারতীয় ছাপা পুস্তকের প্রদর্শনী র 

গত ১৭ই থেকে ২০শে অক্টোবর হুগলীর ম্যক হাউসে প্রাচীন ভারতে ছাপা 

প.গ্তকের এক প্রদর্শনী অনম্ঠিত হয় । 

এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন আমেরিকার ইম্ডিয়ানাপোলিশের লিলি এন্ডাওমেন্ট 

ইনকরপোরেশন ॥ এখানে প্রদশিত বইয়ের মধ্যে ছিল উইলিয়াম কেরীর শ্রীরামপহরের 

এঁতিহাসিক গ্রন্থাগারের কয়েকটি দ.চ্প্রাপ্য পুস্তক, যেগুলো ভারতেই ১৮৫০ সালের 

শেষারধ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে ছাপান হয়েছিল। প্রায় ৩৩০টি বই এখানে 

প্রদশিত হয়। 

উজবেকিস্তানে সংস্কৃত গ্রচন্ছ আবিষ্কার 

দক্ষিণ উজবেকিস্থানে সম্প্রতি সংস্কৃত ্রদ্থ প্রথম অংবিদ্কৃত হয়েছে, তানকেন্দ 

থেকে তাস; এই সংবাদ প্রচার করেছে। 

আবিদাব আদতেপ প্রাসাদ খনন করার সময় এই আবিগকার সম্ভব হয়। এ 

প্রসাদ পঞ্চম খঙ্টপূবাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময় নিমিত হয়েছিল । 

দুই মিলিমিটারের অনধিক প্রশস্ত বৃক্ষ বজ্কলের দুই দিকে এ গ্রম্থ লেখ! 

হয়েছিল । ৃঁ 

সোভিয়েট সংস্কৃত পম্ডিতরা বতণমানে গ্রন্থটির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করছেন । 

বাংল! টাইপরাইটারের কী-বোর্ড 
পশ্চিমর্গ সরকার বাংলা ট্াইপরাইটারের কী-বোড* পরিফত্পনা সম্বন্ধে 

বিচার বিবেচনা করার জনা শ্রীভূুপতি মজুমদারের নেতৃত্বে একটী কমিটি নিয়োগ করেছেন। 

স্থির করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তির পরিকল্পিত কী-বোড* সবচেয়ে কাষ'করী বলে 

বিবেচিত হবে তাকে নগদ দৃই হাজার টাক। পুরস্কার দেওয়া হবে । 

স্টাশনাল লাইত্রেরীতে পাঠকদের হোষ্টেল 
একট! খবরে প্রকাশ যে অদূর ভবিষাতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পাঠকদের জন্য এক 

হোচ্টেল খোলা হবে । এতে ছয়টী ঘর ছাড়াও একটা বড় বিশ্রাম হল আর একটা 

ডাইনিং হল থাকবে । মোট ২৪ জন ছাত্র ব! গবেষণাকারী শ্বজ্পকাল অবস্থান করার 

জনা এটির ব্যবহার করতে পারবেন । যে সমস্ত সরকারী কম্মচারী কাজের জন্য 

কলকাতায় আনেন তারাও এটির ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে থাকাঞআর 

খাওয়াকাজনা খরচ খুবই অঙজ্গ লাগবে। 
৩০ 



নিালার 

বর্ধমান 
পারছাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদে সমাজ শিক্ষা! দিবস 

পারহাট গ্রাম্য উন্নতি পরিষদের উদ্যোগে এবং পারহাট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্ু ও 

পারহাট মহিলা সমিতির সাহায্যে ১ল! ডিসেম্বর নিখিল ভারত সমাজশিক্ষ1 দিবস 

পারহাট গ্রামে পালন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বধমান জেলার সমাজশিক্ষা 

প্রাধিকারিক শ্রীমতী সংধাময়ী দত্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ভাতার থানার 

বি, ডি, ও শ্রীরাখাল চন্দ্র বিশ্বাস । এই উপলক্ষে অপরাহ্ছনে একটি সাংস্কৃতিক 
অনজ্ঠানও শিপ প্রদশ'নীর ববস্থ করা হয়। 

দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিরক্ষা তহবিলে সকলকে সাহা 
করিতে আহ্বান জানান । পরিষদের কমীরা “বীর শিকারী" নাটিকাটির রূপ দেন এবং 
সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রগণ ভাদগান ও বাউলসংগীত করেন। এছাড়াও ব্রতচারী 
নাচ আর কবিতা আবৃত্তি কর হয়। 

মেদিনাপুর 
তমলুক জেল! গ্রন্থাগারে “বিশ্ব শিশু দিবস” উদ্যাপন 

গত ১২ই হইতে ২৪শে নভেম্বর পধ্ন্ত স্থানীয় শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, 

সভা, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, পহস্তক ও চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুজ্ঠানের মধ্য 

দিয় তমল.ক জেলা গ্রণ্থাগারে বিশ্ব শিশুদিবস ও শ্রীনেহেকর জন্ম দিবস উদযাপিত 

হয়। প্রদশ'নীটি নানা দেশের শিশ: সাহিত্যের অভিনব সমাবেশে সকলকে মংস্ধ করে। 

১৪ই নভেম্বর শিশু সন্ষেলনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংপ্রভা কম্মকার 
সভাপতি ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের স্বামী অন্নদানন্দ মহারাজ প্রধান অতিথির পদে 

বত হন। সভায় বক্তাগণ এই দিবসের উদ্দেশা ও তাৎপর্ ব্যাখ্যা করেন । দশ দিন 
ব্যাপী অনুচ্ঠিত এই শিশু প্রদশ“নীট খুব চিত্তাকবক হয়। ২৪শে নভেম্বর আবৃত্তি 

প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী সভার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমান্তি ঘটে । 

তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতনের তৃতীয় বার্বিকী প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্যাপন 
গত ২৮শে নভেম্বর বিকাল ৪টায় মহিষাদল থানার শ্রীকৃফপুর তুষার স্মৃতি গ্রন্থ 

নিকেতনের তৃতীয় বাধিকী প্রতিষ্ঠ৷ দিবস ও তুষারকাণ্তি পালের মৃত্যু দিবস উদযাপন 

করা হয়। সভাপতিত্ব করেন তমল?কের বিশিষ্ট শিক্ষান্রতী শ্রীষ:ত শ্রতিনাথ চক্রবস্তা 
মহাশয় এবং অতিথির আসন গ্রহণ করেন তমল.ক জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীযৃত রামরঞ্জন 

ভ্রাচার্য মহাশয় । গ্রন্থ নিকেতনের সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল মহাশয় প্রতিষ্ঠানের 

বাঁধি বিবরণী ও জনহিতকর কাযে'র বিবরণ পাঠ করেন। প্রধান অতিথি মহাশয় 
গ্র'থনিকেতনের কায'কলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জনসাধারণকে সব্ভ' বে 
সাহায্য করিতে বলেন। 
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গ্রন্থাগার দিবস 

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৬২ 

এবারের গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বগ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে 
নিম্নলিখিত বিবৃতি দেওয়। হযেছে £-- 

মাতৃভূমির বিরাট অংশ আজ বিদেশী চীনের কবলিত । জাতীয় জীবনের আজ 
এক সংকটময় মংহর্ত॥ শত্রকবলিত অংশকে ম,জ্ করতে দেশের আপামর জনসাধারণ 
আজ একাবদ্ধ, দ.টসংকল্প। এই পটভূম্মর পরিপ্রেক্ষিতে উদযাপিত হবে এবারের 
গ্রন্থাগার দিবস” । 

গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২০শে ডিসেম্বর 
সধ্যা ৬টায় মহাজাতি সদনে এক কেন্দ্রীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে॥ এঁ সভায় মুল 
আলোচ। বিষয় হখে_ জাতীয় প্রতিরক্ষান় গ্রন্থাগারের ভূমিকা । প্রধান অতিথি 
মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযংন্ঞ 'জগন্নাথ কোলের উপস্থিতিতে & সভা পোরহিতা করবেন 
জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্র“্থাগারিক শ্রীষযক্ত বি. এস. কেশবন। 

পরিষদ আশা করে যে,-_ 

ক প্রতি বছর গ্রন্থাগার দিবস ব! সপ্তাহ পালন উপলক্ষে পণ্চিম বাংলার সমস্ত 
্রণ্থাগারে জনজীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে সবসাধারণকে সচেতন 
করে তে।লার উদ্দেশো যে কর্মসূচী গ্রহণ কর! হয়, জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থ।র 
অন,কণলে জনমত £গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রহণীয় সম্ভাব্য উপায়গলি এবছব 
এ কম“সূচীর অন্তভু'স্ত কর। হোক । 

এই উপলক্ষে আয়োজিত সভার মূল আলেচ্য বিষয় ছোক-_জাতীয 
প্রতিরক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা । 

সং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অনুকূলে আথিক ও নৈতিক জনসমথন সদাজাগ্রত 
রাখতে, নিরক্ষরদের দেশরক্ষ1! বিষয়ে সচেতন করে তুলতে, জনগণের মনোবলকে 
অনধাণ রাখতে এবং সুশ.ংখল, এক্যবদ্ধ ও সহযোগিতামূলক চ্মোর 
দু বোধাতে, সর'জনের কাছে সঠিক তথ্য ও তত্র পোছে দেবার কিম'সী ৮ 



জাতীস্ক প্রাতিরক্ষান্ গ্রন্থাগারের ভূ্রিকা 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক নিদ্মলিখিত বিবৃতিটি প্রচারিত হইয়াছে 

গ্রন্থাগার কেবল মাত্র গ্রম্থের ভাগ্ডার নর বং গ্রথাগারিক এর ভাণ্ডারী নন। 
তিনি পাঠকের বদ্ধ, প্রবন্ত। ও পথ প্রদশ'ক। গ্র্থাগারিক যদি বিজ্ঞ হন ফ্লাহলে যাঁরা 
সাহাযা চান তাঁদের তিনি সাহায্য করতে, পারেন । 

বত'মান জাতীয় জরুরী পরিস্থিতিতে প্রতিটি গ্রশ্থাগারের তথা কেন্দ্রে হিসাবে এবং 
পথ প্রদর্শনের গঃরত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । আমাদের ন্যায্য দাবী জনসাধারণের কাছে 
ব্যাথ)া করা এবং ঘটনার গতি-প্রকৃতি নিদেশ করে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে 

জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল রাখা কাজ গ্রম্থা্গার ভালভাবেই করতে পারে ॥ এই জরুরী 
পারস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি এবং আমান্দের রর করা উচিত সে সম্বহ্ধে 

গ্র্থাগার পথটুনিদেশশি করতে পারে । ঈ 

অনেক সময় বইয়ে যা প]ওয়া বায় না সাময়িক পত্র, পৃচ্তিকা, রিপোর্ট, সংবাদ 

পত্র প্রভূতিতে পে সকল তথ্যাদি, পাওয়] বায়,। এগুলি বেছে বার করতে হবে। এই 
সব উপকরণের নির্ঘস্ট ও অলিক! প্রস্তুত করতে হয়। বিশেষ ভ'বে চিহ্নিত করে 
এগুলি প্রদশিত হলে অনেক কাজ হয় । | ও | 

গ্রদ্থাগারের কাজই হচ্ছে তথ্য সরবরাহ কর]; মানচিত্র, ছবি, চার্ট, 'পোষ্টার 

ইত্যাদির সাহাযোঞ্তা করা সংভব। জকুন্টী অবস্থায় লোকেপুুছি জান। উচিত--* 
সম্বন্ধে তথ্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে এবং কি ভাবে ভা ব্যবহার করতে হখে ত) 

আমাদের বলতে হবে। * 

সামগ্রিক যৃদ্ধের সময় প্রতোক নাগরিকই একজন দসৈনিক। এ সময় দেশের 
প্রতিটি নারী-প.রুষের'একটি ভূমিকা থাকে । জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কোথায় নাম 
লেখাতে হয়, কোথায় রজদান করতে হবে, কোথায় অর্থদান করতে হবে, কি করে 
উৎপাদন ব:ছ্ধি করতে হবে ও অপচর়্ বন্ধ করতে.হবৈ, কি করে,জাতীয় প্রতিরক্ষা সঞ্চ় 

ংস্থায় লগ্মী করতে হবে, দেশের সেবার জনা প্রতিটি নাগরিক কি করতে পারেন এই 'সব 

প্র্নের জবাব গ্রন্থ গারকে দিতে হযে । সে জন্য গ্রতোক গ্র্থাগারকে এই সব তথা 

সম্বন্ধে ওয়'কিবহাল থাকতে হবে । এটা জাতীয় কত বা। & 1 

ৰ আপনার গ্রম্থাগার ক্কি এই জাতীয় 'কর্তবা পালন করে দেশ ৬ ও জাতিকে সেবা 

করবার জনা সম্ধৃথ'ভ বে প্রচ্তুত হয়েছে ? ৩] যদি না হয় থাকে তবে: "অবিলম্বে 

পশ্চিম বঙ্গ সয়কারের প্রচার অধিকতণকে "প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও,উপবরণে জনা 



গ্রন্থাগার অগ্রহায়ণ ১৬৪ নিধন, *৯6৩% শি! 

মৃলা--৫0 নয়! পয়সা 
? ০০৪ শা ০ ৮ ব্যাপি উবাচ প্র” প্রন পরীর হল নি টা ্  ॥ 

( গ্রন্থাধারের আধুনিক সরঞ্জাম জল বপর্ডি 
8 ঢাজার বিনা ডিসপেনসারী যেমন চলে না, শি্ষণপ্রাপ্ত বরমী উট রো? 

ঁ সুষ্ঠ সংগঠন ও সংপর্িচালনও তৈষনি সম্ভব কা । ॥ 
৪ গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্যে কন প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম তা 

? অযজাম ও জাসনাবপরের। দলের গ্রন্থাগারের তব, 3 ঠায়োজন 

? 
॥ 
? 
% 
? 
প্র 

পপ 

” স্টপ হা বা ৮ বই” বই ৮ ৮ ব্য প্র প্র স্ত সল 

অনুযায়ী নানান সরঞ্লাম ধথা এাক্সেসম বেজিম্টার, ক/টালগ বা ডে 

লেবেল,ট্বৃক কার্ড, এবং কা ক্যাবিনেটে, ছিল র্যাক, বুক সাপোর্ট ইত্যারি। 

আমরা .সরবরাহ করে থাকি । ইতিমধ্যে পশ্চিদ বঞ্চের বিভিন্ন, জেলা ও, 

অন্যন্য রাজোর ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসয়কণুরী প্রতিষ্ঠানে , 

গ্রণ্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সববরাহ করে ভাস 

পতিষ্ঠান সুনাম অজ'ন বেছে ॥ 

বিস্তৃত বিবরণের জন্টে পন্রালাপ করুম 

সুকন্ট্রকো৷ এগ এজেন্সী 
২৬, শাখারীটোলা দ্বীর্ট কলিকাতা-১৪ 

$ " ফোন ? ২৪-৪৬৮৭, 
ঃ ৮৭ ৯৯৯৯ সস ৯সিসিিকসিউি সি সসিসটিসপিসী সি 

“হী” বব পা রি ৩ ৬৯-৯ পুরি বা “বা” বা “খা “বা “৮ বউ 
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” আমরা আধুর্নিক গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র তৈন্নরী 

৬ করিতেছি গ্রন্থাগারের গ্ুয়াজনীয় সমস্ত ফি, ক্যাটালগ 

**  ক্কার্ড, গাই জার্ডস, সেঙ্গফলিষ্ কার্ডস, বৃ লোবেল' বুক 

ঁ পকেট, ডেট লেবেল, বুক কা ও অস্থান্ত প্রয়োজনীয় 

জিনিসপত্র ফরমাস মত স্থলভে সরবরাহ 

 করিতেছিন 'নমুনার জন্ত লিখিলে পাঠামো”, 

রা হইয়া থাকে । 

- প্রস সাভিজ ( ইত্ভিঘা 
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ই ১, সপ
 ৯ কস পপ ২১ সুর

ার 

০ স্াশগ:উ'। জীসৌরেন্রম়োহন খত্গোলাধাছি ক ক বদ 

২০, চিনা লেন, রলিকাতা”-১৪ হইতে মনদ্লিত ও জি ধঝিনজিার 

টপ মস্থাররি হা 



1955 /% 

৫ 
জানান 

্ ই সং ধ্যয য় 

চঞ্চলকুমার সেন £ বিবেকানন্দ ও গ্রন্থাগার ॥ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় £ 

চাজিং প্রথার নির্ভর ॥ বিদেশেক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৯) ॥ যোগেশচন্ত্র 

বাগল £ মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা (২) ॥ 

পরিষদ কথা ও গ্রন্থাগার সংবাদ ৪ বার্তা বিচিত্রা ৬ সম্পাদকীষ £ 

বিদ্যালয গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। 

[18২ 2০45 73২ 
ঠে ৬৬১১৭ 
(53143159৮50, 
২৬9৪ ৯ 

৮ 

, প্ীদশ বর্ষ অবম সংখ্যা পৌষ ১৩৬৯ 
র্ 



বর ৮ ৮ ৯ ৮ হব ৮ বি বি ৮ ডি ৮ ৮ ইল প্র ও ৮ বব পাপ 

গ্রন্থাগারের আধুনিক সন্রঞ্জাম ও আসবাবপত্র 
ডাক্তার বিনা ডিসপেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিম্ন গ্রশ্থাগারের 
সংজ্ঞ সংগঠন ও সংপরিচালনও তেমনি সম্ভব নয় ॥। বিজ্ঞানসন্গত প্রণালীতে 
গ্রদ্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধূনিকতম গ্রম্থাগার- 
সরঞ্জাম ও আসবাবপত্ধের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন 
অনযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এযাল্সেসন রেজিষ্টার, ক্যাটালগ কা, ডেট 
লেবেল, বুক কাড? এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, িল র্যাক, বৃক সাপোট ইত্যাদি 
আমরা সরবরাহ করে থাকি । ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিদ্ন জেলা ও 
অন্যান্য রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 
গ্র্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের 

প্রতিষ্ঠান সনাম অজঁন করেছে। 

বিস্তৃত বিবরণের জন্তে পত্রালাপ ককুম 

মুকন্রাকো এণ্ড এজেন্সী 
২৬, শাখারীটোলা স্বীট, কলিকাতা-১৪ 
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১২শ বর্থ ] পোষ £ ১৩৩৯ [৯ম সহখ্যা 
আস? 

ব্িক্রেক্তানন্দ ও গ্রন্থাগার 

চঞ্চল কুমার সেন 

স্বামী বিবেকানন্দের নাম উচ্চারণ করতেই চোখের সামনে যে বিল্লাট ব্যক্তিত্বের 
গতিচ্ছায়া ভেসে ওঠে তাকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অদম্য কমনিম্ঠা, গ্রচচ্ড 

বান্মিতা ও সুমহান চারিত্রিক দঢুতায় বিবেকানন্দ পৃথিবীকে জয় করতে সমথ* 

হয়েছেন। ত্যাগ, সেবা, ও সমদশিতাই ছিল বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান লক্ষ্য । 

তিনি তাঁর কম“ এবং উপদেশের মধ্য দিয়ে বারে বারে একথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন 

এবং প্রকাশ করতে পেরেছেন। বিবেকানন্দ মনে প্রাণে বি*বাস করতেন গ্রতোক 

মানষের মধো আত্ম প্রত্যয় ও দ্ঢ়তাকে জাগিয়ে তোল! প্রয়োজন । তাই তিনি দশ্ত 

কন্ঠে বলেছেন £-- 

175 19 এটি 8096150৮10০ 00955 17006 1061166 11) 1)10)56]6,1105 019 
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নাস্তিক তাকেই বলব, যে নিজেকে বিধ্বাস করে না । প্রাচীন ধম" বলে, যে 

ভগবানকে বিশবাস করে না সেই নাম্তিক। আধুনিক ধম” বলে, ষে নিজেকে বিশ্বাস 

করেনা সেই নাস্তিক । 
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ফলত অন করতে হলে তোমাকে প্রচণ্ড অধ্যবন্ায়ী হতে হবে, গুচণ্ড ইচ্ছার. 
অধিকরী হতে হবে। অধ্যবসায়ী আত্মা বলে আমি সাগর পান করব", “আমার ইচ্ছায় 

পাহাড় টুকরো টুকরে! হয়ে ভেঙ্গে পড়বে 1৮ এই রকম শৃক্তি এবং ইচ্ছার অধিকারী 



৩২৪ গ্রন্থাগার [পৌষ 

তোমাকে হতে হবে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, আর তাহলেই তুমি তোমার 
চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে ॥ 

মান;ষকে ভালবাসতে হবে । স্বাথ ত্যাগ করতে হবে। সবাইকে সমান দৃষ্টিতে 
দেখতে হবে। উ*চুনীচ্ ভেদাভেদ ও শ্রেণীগত বৈষম্যের উদ্ধে আমাকে আরোহন 
করতে হবে। নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়েই আমি আমার জীবনের চরিতাথত। খুজে 
পাব ॥। আমার ধমে” ক্ষুদ্রুতার স্থান নেই । নীচতার স্থান নেই ॥ অত্যাচার, অবিচারের 
্রপ্রয় নেই। অন'চারের সমর্থন নেই । বৃহতের, মহতের ও সংন্দরের কল্যাণ ্পশে- 
আমার ধর্ম মহীয়ান। আমি সেই মহান ধমের উপাসক। এই দশ'ন বিবেকানন্দের 
বক্তৃতার প্রতি ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত প্রতি ধ্বনিত হয়ে ফিরেছে । তিনি দ্ঢ়ৃতার সঙ্চে 
বলেছেন-- 

11019 15 05 815 ০06 81] 9/0151710 00 619716 800. 0০ ৭০ £০০৭ 101 
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41569560 £59110 ড/91515109 5111৮৪) ৪04. 1616 5595 31১18 9121 10 06 100959 
115 ৮/0191010 19 1006 01511001001, 

সব সাধনার মূল কথা হচ্ছে নিজেকে খাঁটি হতে হবে এবং অপরের কল্যাণ করতে 

হবে। দরিদ্র, দংবল ও অসুস্থ মানুষের মংধ্য যিনি,শিবকে দেখবেন তিনিই শিবের 
প্রকৃত উপাসক হবেন। শিবমৃূতির মধ্যেই যদি শিবকে দেখতে চান তিনি, তাহলে 
তাঁর সাধন' প্রাথমিক পধ্থায়ের হবে । 

বঃ ক রা 
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ভালবাসা কখোনই বিফল হয় না. । আজ আগামী কাল, অথবা বছযুগ পরে 
সত্য সববিছুকেই জয় করবে । ভালবাসা বিজয়ীর গৌরব অজ'ন করবে। তুমি কি 
তোমার পরিজনদের ভালবাস ? 

গ্রদ্থাগ্ার বিজ্ঞানে আদশ" গ্রদ্থাগারিকের যে সংজ্ঞা এবং গ,ণাবলীর উল্লেখ করা 
হয়েছে তাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই গ্রশ্থাগারিককে সংপরিচালক হতে 

হবে। সংগঠন শক্তির অধিকারী হতে হবে। প্রতিটি পাঠককে সম দষ্টিতে দেখতে 

হবে আত্মপ্রত্যয়ী এবং কমকুশলী হতে হবে। বইকে ভালবাসতে হবে। প্রচণ্ড 

পাঠস্পৃহার অধিকারী হতে হবে । দ:ঃখে হতাশ হলে চলবে না। আনন্দে বিহ্বল 

হলে চলবে না। ধীরস্থির হয়ে সব কিছু সধস্যাকে গ্রহণ করতে হবে এবং সমাধানের 
জল্য আপ্রাণ চেম্ট। করতে হবে। 

ৃ বিবেকানন্দের জীবন, কম“ ও উপদেশের মধো এর কি কোন সমথন আমরা খুজে 

পাই না? 



চাঞ্জিং পদ্ধতিত্র বিবর্তন 

নিশ্নলেন্দু মুখোপাধ্যায় 

গত একশ বছর ধরে ইংলন্ড ও আমেরিকায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের প্রভূত উদ্নতি 

সাধিত হয়েছে । এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বন পরিবত'ন হয়েছে এবং 

গ্রন্থাগারের কাজ-কমে'র পদ্ধতিরও বছ অদল-বদল হয়েছে। এই পরিবর্তনকে 

'যুগান্তকারী” বলা যায়। উল্লিখিত সময়ে আমেরিকার গ্রন্থাগারগলিতে--বিশেষ 

বরে, পাবলিক লাইব্রেরীর বই লেন-দেন পদ্ধতির ( 01১91811) 555161 ) দ্রুত 

পরিবতবের কথ। চিন্ত। করলেই এট1 বোঝ। যায় । পাবলিক লাইব্রেরীতে পড়ুয়ার 

খুব ভীড় হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রন্থাগারের অধিকাংশ বইই ব্যবহৃত 

হয় বলে এবং বইয়ের চাহিদা খুব বেশী থাকায় বিলদ্বে বই ফেরৎ এলে খংব 

অসুবিধার সংষ্টি হন । এছাড়া বই রি-ইসু করা, র্জাভ করার পদ্ধতি এবং 

বই লেন-দেন সংক্রাম্ত পরিসংখ্যান রাখার কাজ পনষ্ঠ;রূপে সম্পন্ন করা, সঙ্গে 

সঙ্গে কাজের চাপ বাড়ার ফলে কর্মীনংখ্যা না বাড়িয়ে এবং খরচ ন! বাড়িয়ে 

কী করে কাজ চালানো যায় তার উপায় উদ্ভাবন করার জনা এ পর্দ্ত অনেক 

চাঞ্জিং পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে । এইসব পদ্ধতি কোন কোন গ্রন্থাগারে প্রচলিতও 

রয়েছে। প্রয়োজনের তাগিদেই এইসব পরিবত'ন করা হয়েছে এবং নানারকম 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানে হয়েছে । 

এই চাজিং পদ্ধতি একেব:রে গোড়ার দিকে ছিল এইরূপ £ গ্রন্থকার, গ্রত্থের 

নাম এবং গ্রাহকের নাম ইত্যাদি একট খাতায় লিখে রাখা হত-এটাকে লেজার 

চাজিং পদ্ধতি বলা যায়। পরে এই পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্তন করে ডামি 

(1091019 ) প্রথার সাহায্যে একে কার্ষোপযোগী করে তোলা হর। এর ফলে 

খাতায় অনাবশ্যক লেখার কাজগৃপি অনেক কমে গেল। এরপর সাময়িক শিলিপের 

বাবহার সুক হয়। প্রতোকট বই বাইরে যাবার সময় একটা শিলপ লেখা হত। 

এতে কল নম্বর (0911০) অথবা! গ্রন্থকার, বইয়ের নাম, গ্রাহকের নাম ও 

ঠিকানা এবং ইসূর তারিখ থাকত। এই সাময়িক হিলপই পরে বুক-কাডে 

(8০০-০৪:৭ ) ক্ুপান্তরিত হল। পাবলিক লাইব্রেরীতে ভীড়ের পরিমাণ বেড়ে 

যাওয়ায় প্রতোক গ্রাহককে আলাদা করে চিনবার উপায় বার করতে হল--এরই 

ফল হল গ্রাহকের কাড" (8০10605০৪10 )। 

উনবিংশ শতাধ্দীর শেষের দিকে ব্রাউন চাজ্জিং পদ্ধতি এবং ১৯০* সালে 

নিওয়ার্ক পদ্ধতি প্রবতিত হওয়ার পর থেকে এই দংটি পদ্ধতি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে 

ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে আরম্ভ করে। বিগত অধণশতাম্দী ধরে এই দুটি 



৩২৬ গ্রন্থাগার [ পৌষ 

পদ্ধতিরই ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে কিন্তু এই উভয় পদ্ধতিরই কতকগংলি অসুবিধার 

দিকও আছে । বিশেষ করে ব্রাউন পদ্ধতিতে কমীদের বেতন অত্যন্ত ব্যয় বহুল 
বলে বিবেচিত হচ্ছে। এজনাই নতুন চাঞ্জিং পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে 

অনুভূত হচ্ছে। এই পরিবত'ন অবশ্য পাবলিক লাইব্রেরীগুলিতেই হচ্ছে বেশী । 

পক্ষান্তরে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে প:রানো রীতিই কম-বেশী 

অনুসৃত হচ্ছে। 

ব্রাউন ও নিওয়ার্ক পদ্ধতি ছাড়া আরো অনেকগুলি চাজিং পদ্ধতির নাম 

করা যেতে পারে যেগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারে 

প্রচলিত আছে। এগুলি হচ্ছে টোকেন চাজিং, ফোটে। চাজিং, পাঞ্চড্ কার্ড চাজিং, 

অডিও চার্জিং বুকামেটিক, ডেদ্রইট শেলফ: চাজিং, ভিজিবল- রেকড" চাজিং ইত্যাদি । 

বিভিম্ন গ্রন্থাগারের সুবিধা অনুযায়ী এইসব পদ্ধতিরও আবার ব্রপভেদ দেখ! 

যায়। এর ভেতর কোন পদ্ধতিটি শ্রেম্ঠ সেট! নিদিগ্ট করে বলে দেওয়া যায় ন1। 

আর প্রতিটি গ্রন্থাগার একই ধরণের এবং আকৃতির নয়, তাদের সমস্যাও একরকম 

নয়। সুতরাং কোন নতুন পদ্ধতি চালু করতে হলে সেটা কী ধরণের গ্রন্থাগার 

সেটা যেমন দেখতে হবে তেমনি সরঞ্জাম ও কমিদের বেতন বাবদ কী রকম খরচ 

হবে- বায়-বছল নথি-পত্র কমবে কিনা আর পাঠকেরই বা কি কি সুবিধা হবে 

ত1 বিবেচনা করে দেখা দরকার ।॥ নিওয়াক, ডেদ্রইট, ভিজিবল- র্েকড", ফোটে। 

চাজিং, অডিও চাক্জিং ইত্যাদি পাবলিক লাইব্রেরীগ্লিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

অবশ্য ফোটে! চ।জিং অডিও চাজি এগুলো কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । এই পদ্ধতিগূলিতে বুক কার্ড বইয়ের 

পকেটে রাখার পাঠকের টিকিট € ০1:0015001, ০৪৭) হাতে ফাইল করা, 

অসংখ্য রেজেদ্ত্বী খাতা রাখা প্রনেজন হয় না। কা'মেরার সাহায্যে বই 

লেন-দেনের নথিপত্র ফোটে। চাঙ্জসিং পদ্ধতিতে মাইক্রোফিজ্ম করানে৷ হয়। 

ইংলগ্ডের মত রক্ষণশীল দেশের লেশ্ডিং লাইব্রেরীগুলিতেও ১৯৫৪ সাল থেকে নতুন 
পদ্ধতিতে বই লেন-দেনের সম্ভাব্যতা সম্পকে" গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের 

সঞ্চার হয়েছে । জনসাধারণের মধ্যে বই পড়বার আগ্রহ বেড়ে যাবার ফলে পাবলিক 

লাইব্লেরীগঃলিতে বই-এর চাহিদা বিপৃল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে ॥ শনিবারগৃলিতে 
এখানে অসম্ভব রকমের ভীড় হয় ॥। অনেক লাইব্রেরী বিকজ্প চাজ্জিং পদ্ধতি গ্রহণ 
করেছেন এবং তাঁদের অভিজ্ঞত! পত্রিকায় প্রকাশও করেছেন। ম্যানচেস্টার কলেজ 

অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজির লাইব্রেগীয়ানশিপের ভূতপ্ব" সিনিয়র লেকচারার 
মিঃ জে, পি, হাযারিসন ম্যানচেস্টার কলেজের মাধ্যমে চাজিং পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা 

অনুসম্ধান করার কথা চিন্তা করেছিলেন। গত ১৯৫১ সালে ত1 লাইব্রেরী 

আআসোমিয়েশনকে জানান হয় । লাইরেরী আআমোসিয়েশন এই অনুসন্ধানের গর 
উপলন্ধি করে এরজন্য ১৫৩ পাউন্ড মঞ্জুয় করেন। একজন প্রফেশনাল লাইব্রেরীয়ান, 
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দুজন ওয়াক*স্টাডি বিশেষজ্ঞ এবং অপর এক ব্াক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি ওয়াকস্টাডি 

টীম এই অনসম্ধানের কাজ পরিচালনা করেন। প্রথমে ঠিক করা হয়েছিল যে পাঝলিক 
লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রশ্থাগারগলিতে এই অনুসন্ধানের কাজ 

চালানে। হবে কিন্তু এর কাজ শ,ধ্ পাবলিক লাইব্রেরীগহলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে । 

এই দলটি ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় এ সম্পকে এ পযন্ত যে সকল কাজ হয়েছে 

তার ভিত্তিতে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে কাজ সুর করে । আঠারোটি পাবলিক 

লাইব্রেরীর আঠারোষ্টিই এবং একটি বিশববিদ]ালয় গ্রন্থাগার এর পরিদর্শন করেন । 

সম্প্রতি লাইরেয্ী আসোসিয়েশন (ইংলণ্ড) কর্তৃক এই অনংসম্ধানের ফল।ফল 

প্রকাশিত হয়েছে--+& 25০1060177৪ 50056 20805 ০ 13০০01.-019018179 

$%506109 ৪৮ 10165601205 10 [05180.৮ প্রায় ১৮০ পঙজ্ঠাসম্বলিত এই 

রিপোর্টে ব্রাউন পদ্ধতি (3:০%/065-50818)6 0015510 ৪0 £6৮5:5€ ), টোকেন 

চাজিং (00160 01)918105- 06806155110] 20011101815 10150), ফোটো 

চাজিং € 01১০6০-০1)818109 ), পাঞ্চড কাড+ চাজিং (00016 ০810 01)91217)6 ), 

অডিও চাজিং (40019-01)978108 ) এবং বুকামেটিক (73০9০181800 ) ইত্যাদি 

প্রতিটি পদ্ধতি এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রচলিত এই সব পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর! হয়েছে । গ্রতোক ক্ষেত্রেই এই সকল পদ্ধতির সুবিধা- 
অসুবিধা! এবং যাতে করে এগুলির উপযোগিতা আরও বং্দ্ধি পেতে পারে তা বিশদ 
ভাবে বর্ণনা কর! হয়েছে । রিজাভ' করার পদ্ধতি এবং কা চাজিং সম্বন্ধেও 

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । 

অবশা এই রিপে।ট” থেকে কেউ যদি কোনটি শ্রেষ্ঠ চাজিং পদ্ধতি তার নিদিষ্ট 
উত্তর পাবার আশ! করে থাকে তবে তিনি হতাশ হবেন । এ ধরণের ওয়াক*স্টাডি 
টীমের অনুসন্ধানের রিপোর্ট থেকে কোন একটা পদ্ধতি সম্বন্ধে পক্ষপাত শুখ্যভাবে 
এর ভাল এবং মন্দ দিক এবং আনষগ্গিক খরচের বিবরণ ছাড়া আর কি আশা কর! 
যেতে পারে । একমাত্র ফোটে চাজিং ছাড়া এই টীম অন্য কোন চাজিং পদ্ধতিকে 
সবর গ্রহণের উপয,জ্ মনে করেননি । অবশা ধুকামেটিক ও পাঞ্চড্ কাডে'র মিশ্র 
চাজিং পদ্ধতিটি সম্পকে“ চূড়ান্ত মতামত দেওয় হয়নি । এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে 
মূলাবান। তবে এর একট। প্রধান ত্রুঃট এই ষে খরচের দিকটা ভালোভাবে অন:সম্ধান 
করা হয়নি । প্রাথমিক সাজ-সরঞ্জান বাবদ খরচ ধরা হয়েছে কিন্তু প্রায় পঁচি বছর 
সময়ে কাগজ-পত্র এবং অন্যান্য জিনিসে সর্ব সাকুল্যে কত খরচ পড়বে সম্বন্ধে বেশী 
কিছু বল! হয়নি । হাতে সট করা কাড" ২৪ বার ব্যবহার করা যায় কিল্তু পাঞ্চড্ 
কাড" দুবার বা খুব বেশী হলে ছবার চলে । কমীর খরচও একট! বড় খরচ কিন্তু 
নতুন পদ্ধতিতে খরচ প্রকৃতপক্ষে কত কমেছে তার উল্লেখ নেই । কতকগুলি ক্ষেত্রে 
দেখা যায় নতুন পদ্ধতিতে যণ্ত্রপাতি বসানোর খরচের চেয়ে বেতন ইত্যাদির খরচ 
অনেক কনে গেছে । তাহলেও ব্রাউন পদ্ধতির চেয়ে নতুন পদ্ধতির সবদিক দিয়ে 
উপযোগিতা কতথানি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেলনা । 

[ প্রবন্ধটি রচনা করতে 2.৬, 0০:৮০৮৮এর ০০৪৪ ০0. 01818108 21605995 

(006 [.001815 1০৮ ১০৮, 1961 2, 105)--এর সাহায্য নেওয়। হয়েছে] 
০ 



বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (১) ৪ ত্রহ্দছদেশ 

্রঙ্গাদেশ ১৯৪৮ সালে স্বাধীন হয়েছে-_কিদ্তু ইংরেজী এঁতিহে)র ছাপ এখও 

সেখানে অবশিহ্ট আছে । ১৮৮৩ সে ব্রন্মদেশের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন 

ক:রন স্যার চাল বাণণড নামক জনৈক ইংরেজ । ব্রন্ধদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি 

সম্বন্ধে ব্রশ্বপ্রবাসী যে সমস্ত ইংরেজদের ওৎসুক্য ছিল তাদের মধ্যে ফানিভাল অনাতম | 

বরহ্মদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য তিনি অনুক্ষণ সচেম্ট ছিলেন। 

১৯১১৩ সালে তিনি 83007656 13901. ০10৮ প্রতিষ্ঠা করেন । মৃলহঃ তাঁরই প্রচেজ্টায় 

বগ্ধদেশের জাতীয় গ্রশ্থাগারের স.টি। রেওগুণ শহরের 3০০1২ 90015 এবং গ্রন্থাগার 

গলির অস্তিত্বের মলে রয়েছে বাণণড এবং ফাণিভালের কমপ্রচেম্টা । 

অবশ্য একথা স্বীকা* যে ব্র্গাদেশের গ্রশ্থবিদ্যার এতিহ] অতি প্রাচীন। বৌদ্ধ 

সাধ্ সম্ন্যাসীরা ধর্মের অন:শাসন সম্বলিত তালপাতার প*থি এবং 'পরবইক' 

সংরক্ষণ করতেন। এরাই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বোঁদ্ধ 

মঠেই নবীন শিক্ষার্থীদের অক্ষর পরিচয় হ'ত । এই ব্যবস্থার প্রতঃক্ষ ফল হিসাবে 

গ্রন্থ সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে একটা শ্রদ্ধা ভাবের সংষ্টি হয়েছিল। গ্রদ্থ সব- 

সাধারণের এমন কি নিদ্ন মানের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য নয় এমন ধারণা তাদের 

মনে বদ্ধমূল হয়েছিল । স্বাধীন ব্রহ্মদেশ তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধুনিকিকরণের 
উদ্যোগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাবের পরিবত“ন সাধনের জন্য প্রচলিত সমাজ- 

ব্যবস্থার সাথে সংঘষে লিপ্ত হতে হয়েছে । 

রশ্মাদেশের শিক্ষ। ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধনের জন্য সম্প্রতি ক্ষমতাচহাত 

প্রধানমন্ত্রী উন্যুর ভূমিক1 অতান্ত গঃকুত্বপূর্ণ। তাঁর শাসনকালে 1005209010159] 

[05006 00: 4১0৮91506 13090191906 504168 এবং তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগার 

তাঁর পচ্চপোষকতারন প্রসার লাভ করেছে । অন্য ফোন প্রন্তজঙ্প সম্বন্ধে উন্যর এত 

আগ্রহ দেখা যায়নি । তাঁর উদ্যোগে ব্রশ্গাদেশে চারিটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত 

হয়েছে । এই গ্রন্থাগারগূপি সরকারের সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় দপ্তর কর্তৃক 

পরিচালিত হয়। এই চারিট গ্রন্থাগারের মধো রেঙ্গুণের জবিলী হলে অবস্থিত 

মুখা গ্রন্থাগারটি হ'ল ব্ক্ষদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার । এর ব্ত'মান গ্রন্থসংখ্যা হল 

প্রায় ৬ হাজার । 

আকারে ক্ষুদ্র অন্য গ্রদ্থাগার তিনটি মান্দালয়, মোৌলমেন এবং বেদিনে অবঙ্থিত । 

কিনতু সাধারণ গ্র্থাগার হিসাবে স্থাপিত হলেও এদের যাদন্ঘর দপটিই প্রবল । 

স্বাধীনতা প্রান্তির পর ব্রঙ্জাদেশের গ্রদ্থাগার বাষস্থার আধুনিকিকরণ তপেক্ষা 
যুদ্ধ বিদ্ধস্ত গ্রম্থাগারগংলির পঃনগণ্ঠনের সমস্যাই প্রধল ছিল । 



১৩৬৯ ] বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩২৯ 

আয়লান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রক্ষদেশের কবি এবং রেঞ্গৃণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাম্থাগারিক 

উ থেইন হান ১৯৪ সালে জাতীর সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থা সম্বন্ধে একটি পরিকজ্পন। 

প্রস্তুত করেছিলেন । কিন্তু এই পরিকষ্পনাটি সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করবার পৃবেই 

ঙ্গদেশ বিশ্বগ্রাসী যহদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। একবার বিজয়ী জাপানী সৈন্য এ৭ং 

আর একার পহনহিজয়ী মিত্রপক্ষের সৈন্যের পদদলিত ব্রক্ষদেশ ধ্বংসস্তূপে 

পরিণত হল । অন্য কোন এশীয় দেশকে এত বড় আঘাত সহ্য করতে হয়নি। 

রেঞগুংন শহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গ্রন্থাগার ভবনগুলি চত্ণ বি5৭ হ'ল, 

বই ও পশ্থিপত্র ধ্বংস হল, এমনকি জাপানী সৈন্যদের রম্ধনক'ধেও 

ব্যবহৃত হ'ল। 

যদিও ব্রহ্মদেশে ব্যাপক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই, তবুও বঙমনে 

রে্গুণের কয়েকটি গ্রত্থাগার সাধারণ গ্র“থাগার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে । এর মধ্যে 

অনাতম হ*ল [7919 গ্রন্থাগার । এই গ্রন্থাগারে বছরে ২২ লক্ষের ও বেশী পুস্তকের 

লেনদেন হয়। সাধারণ এবং রেফারেম্স বিভাগ ছাড়াও এদের একটি শিশ€ বিভাগ 

আছে। এই বিভাগটি শিশুদের কাছে এত প্রিয় যে খাছ্টমাসের দঃ সপ্তাহে 

গ্রশ্থাগার আয়োজিত অনুহ্ঠানে কাড'" দ্বারা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। 

এই গ্রন্থাগরটির উদ্যোগ একটি রেকড€ বিভাগ ও মাশ্দালয়ে একটি শাখা গ্রদ্থাগার 

পরিচালিত হয় । মান্দালয়ের গ্রদ্থাগারটির একটি ভ্রাম্যমাণ ৪০৭1০-৮15১৪] বিভাগ 

আছে। উত্তর এবং প্ব* ব্হ্গাদেশএর মোঁলমেনে রেঞ্গণে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল 

পরিচালিত গ্রন্থাগারাটিও সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে জনসাধারণের প্রিয় ॥ 

তবে রেঞ্গুণ শহরে 30100870180515010 ১০০1৩ পরিচার্সিত গ্রম্থাগারটির 

ভূমিকা! উল্লেখযোগ্য ॥ উনযর উদ্যোগে স্থাপিত এই সংস্থা (এখন 58705) 9610778 

নামে পরিচিত) বর্তমানে অনংবাদ গ্রন্থ অপেক্ষা ব্রক্গা ভাষায় পাঠ্যপংস্তক এখং 

মৌলিক পুস্তক প্রকাশে তৎপর হয়েছেন । শিক্ষা ব্যবথার অঞ্গ হিসাবে ১৯৫৬ 

সালে 9০০5৮ একটি নিঃশুজক সাধারণ গ্র্থাগার স্থাপন করেছেন। আথিক 

সঙ্কটের জন্য ১৯১৫৯ সালে নামমাত্র অথ জমা রাখবার ব্যবস্থা হয়েছে । তবণও 

পুক্তক লেনদেনের বাংসরিক সংখ্যা বত'মানে প্রায় ৩৩ হাজার। গ্র্থাগারের 

পৃঙ্তকের সংখ্যা ১৭ হাজার। এর অধধেক ইংরাজী ভাষায় এবং বাকী অধেক 

শরক্ষদেশীয় ভাষায় । 

সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের নাম পুবেই উল্লিখিত হয়েছে 

প্রায় ২০ হাজার গ্রন্থ সম্হপিত রামকৃষ্ণ মিশন গ্র্থাগারটির লামও এই প্রসঙ্গে 

উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থাগার দুটি প্রতিদিনই খোল। থাকে । কিন্তু স্থানাভাব এবং 

অপধণস্ত সংখ্যক গ্রম্থাগার কর্মীর অভাবে এদের কাষ“সডী বছল পরিমাণে 

ব্যাহত হয়েছে । | 

১৯৫০ সালের মধ্যভাগে নয বরঙ্গদেশের শহর ও গ্রামে সাধারণের জনা পাঠগহ 



৩৩৩ গ্রন্থাগার (পেখ 

স্থাপনের পরিকঙ্পনা করেন। এ পযন্ত যে কটি পাঠগ্ৃহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেগুলি 

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ঘাঁটিতে ব্বপাম্তরিত হয়েছে । 

১৯৪৮ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য। বৃছ্ধি পেয়েছে। 

ব্র্াদেশীরন ভাষাধ সহ সহম্র পাঠাপুস্তক ও অনান্য পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। 

এর অধিকাংশ 7511779 [5518002 9০০190র উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে। 

এ সত্তেও কিন্ত বিদ্যালয়ের গ্রন্থগারের অঙ্গিত্ব প্রায় নেই । অবশ্য এখানে 

রেগগুনের 150700108] 13181, 51১০০! এবং ইনসেইনে 09০0%8010006066501)0109] 

[750006 এর সঙ্গে সংযংজ গ্রম্থাগার দুটির নাম উল্লেখযোগ্য। 

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল গ্রন্থাগার ভবনটি যুদ্ধে ভীষণভাবে বিধ্বস্ত 

হয় এবং অধিকাংশ পুস্তক ধ্বংস হয় । ধ্বংস স্তুপ থেকে কিছু কিছু প.স্তক 

উদ্ধার করা হয়। নতুন পংস্তক ক্রয় করে, এবং বাক্তিগত ও প্রতিষ্ঠানগত দানের 

সাহায্যে ১৯৫২ সালের মধ্যে গ্রন্থাগারটিকে পুনরায় কাষকিরী করা সম্ভব হয়। 

বর্তমানে গ্রন্থাগারটির পুস্তক সংখা! হ'ল ৬৪,২০০ গ্রন্থাগারে বত'মান 

সীমাবদ্ধ পুস্তক লেন-দেন ব্যবস্থা চাল আছে ॥। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় 

সমস্ত পজ্তকই এই গ্রন্থাগারে ক্রীত হয় কিন্তু কর্মীর অভাবের জন্য কেবল 

এই গ্রন্থাগারে বাবহাত পুস্তকের সূচী প্রস্তৃত হয় । বাকী পৃঞ্তক বিভিন্ন 

বিভাগে সংরক্ষণ ও পাঠকদের মধ্যে লেনদেনের জন্য প্রেরিত হয়। ১১৯৫২ সাল 

থেকে একটি আইন দ্বারা ব্রঙ্গদেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক এই গ্রণ্থাগারে 

সংগৃহীত হবার ব্যবস্থা হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয় সংযহুক্ত ডাক্তারী, ইনংজিনিয়ারীং 

এবং শিক্ষা! বিভাগের নিজস্ব ক্র গ্রম্থাগার আছে । ১৯৫৮ সালে বাণিজা, 

মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, অরথণনীতি, সংখ্যাতত্তৰ নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান 

এবং 7০105 13001090900 ০1 1100500900205] 261500105 এর পঞফ্তেক 

সংগ্রহ একত্রীভুত করে 9০০18]: 5015005 115097% প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

£00601082 116217 455০9০18619 0এর পরিচালনায় এবং 01 50015090105 

অথণন,কুলোযো জনৈক আমেরিকান গ্রত্থাগারিক এই গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা নিষংজ 

হন। কিন্তু সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে সামরিক শাসন প্রচলিত হবার পন্ন এই ধরণের 

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বন্ধ হয়ে গেছে॥। বতমানে এই অবাধ অধিগম্য 

গ্রদ্থাগারে পুস্তকের সংখ) প্রায় ১৮১০০০ । আমেরিকায় শিক্ষিত তিনজন 

বঙ্গাদেশীয় গ্রণ্থাগারিক এই গ্রম্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 

১৯৫৯ সাল পথন্ত রেঞগুণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্রন্গাদেশের উচ্চশিক্ষার একমাত্র স্থান 

ছিল। এ বছরই মাণ্দালয় কলেজ বিববিদ্যালয়ের মঘণদ। পায় । ফোড ফাউন্ডেশনের 
সহায়তায় মান্দালয় বিশববিপ্যালর গ্রন্থাগারট সংগঠিত হয়। গ্রন্থাগারের পহ্্তক 
সংখ্যা হল ৪৫,৭০০ এশিয়ার বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা সংলগ্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে এট 
অনাতম সংসংগঠিত গ্রত্থাগার । টো 



১৩৬৯ ] বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৩১ 

বিশে গ্রন্থাগার 

রেগ্গুনের বিশেষ গ্রম্থাগারগৃলির নাম উল্লেখযোগ্য £ 

(১) 17661775619151 1175616865 107 50517-50 50001815610 $€8৫1৩5 : 

উন্যার ব্যকিগ্রত প্রচেষ্টার এই অবদানের কথা পূবেই উল্লিখিত হয়েছে । এই 

প্রতিষ্ঞান ও তৎসংলগ্ন গ্রম্থাগ্রারটি আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রক্মদেশীয়দের দ্বার 

পরিচালিত হয় । এই প্রতিজ্ঠানের নিজন্ব নয়নাভিরাম ভবন পযণ্টকদের দাষ্টি 

আকর্ষণ করে। 

(২) ৮৫৪1০ 5080086101 31155151655: 515 চ০০0590101)এর সহায়- 

তায় এখানে ব্রঙ্গদেশীয় কমরত গ্রন্থাগার কমীদের শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল । 

সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ বন্ধ হয়েছে । 

(৩) 12151854 89559101) 11501686৬-নতুন নতুন শিল্পকে কারিগরী 

সাহায্য দেবার জন্য এই প্রতিচ্ঠানটি সষ্টি হয়েছে ॥ 

ডকুমেপ্টেশন কাষে'র জন্য এর সঙ্গে 15০120109] 1176010788100, 0561065 

গঠিত হয়েছে) 

(9) 1৭461017971 05011০9 0০০11৪৪৩--এখানে ত্রহ্মদেশের সমর বিভাগের 

কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে । বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাককালে ব্র্মদেশের 

ইতিহাস সম্পকিত সংগ্রহের জন্য এই কলেজ গ্রন্থাগার বিখ্যাত । 

অন্যান্য বিশেষ গ্রন্থাগারের মধ ৩0209 1315001165] 001201019581920) 1301078 

[এস [0861686 এবং 2010110 2১000101508 092 11051 উল্লেখযোগ্য 1 891058 

[1021 4550০180191) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে । গ্রন্থাগারিকদের পদমধর্খদ! 

বুদ্ধির প্রচেম্টারঃ জন্য এই ঞ5$০০1৪০মকে তীর বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। 

সভ্য সংখ্যা! মুম্টিমেয় কয়েকজন গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থ। 
গ্র্থাগারিকদের শিক্ষার জন; বিভিদ্ন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগ হগ্রহণ করেছিলেন। 

১৯৫৪ সালে [7519 [111 চারঃমাসের একটি কোর্স প্রবর্তন করেছিলেন । ফৃলব্রলাইট 

কাযসৃচীর অংশ হিসাবে রেগ্গুন বিশববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ১৯৫৮৫৯ সালে 

10115 0616804 তিনটি বক্তৃতা দেন। 40010 154509007) [00101551510 র 

প্রচেন্টার কথা পৃবেই উল্লিখিত হয়েছে । খুব সম্প্রতি মান্দালয় বিশ্ববিদ)ালয়ে 
গ্রথাগ্বার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোস* প্রবত“নের পরিকল্পন! কর! হয়েছিল। কিন্তু এই 

পরিকছ্গপনা বাস্তবে ন্বপায়িত হয়নি । 

এ পযন্ত প্রায় ২৫ জন গ্রম্থাগারিক বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে 

অধিকাংশ আমেরিকায় শিক্ষা প্রঃ্ত। এই মুঙ্টিনেয় গ্রদ্থাগারিকথণ রক্ষদেশের 

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মেরুদণ্ড | রক্ষদেশের গ্রন্থাগার বাবস্থা বিস্তারের পথে 
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অনেক বাধা আছে । সেই বাধা দুর করবার শক্তি এই গ্র্থাগারিকদের নেই। 
বিদেশে শিক্ষা সমাপনাণ্তে দেশে প্রত্যাবত'ন করে গ্রশ্থাগারিকরা এক বিরাট হতাশার 
সন্মহখীন হন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির কোন স্বীকৃতিই ব্রশ্মদেশে নেই । বিদেশে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও মযণদার প্রম্ন গ্রন্থাগারিকরা কেরাণীদের সমতুল্য ॥ 

অথচ প্রহ্মাদেশে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী । রেগগুন ব্যতীত 
অনাত্র আরও গ্রদ্থাগারের প্রয়োজন । সহসংহত সাধারণ গ্রন্থাগার, এবং বিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার বাবস্থার আশ প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাধ। এর জন্য শিক্ষা বিভাগের 
অধীনে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন একটি বিভাগের প্রয়োজন । ব্রহ্মদেশের মূল্যবান 
এঁতিহাসিক তথ্যাবলীর সদব্যবহারের জন্য প্রয়োজন জাতীয়গ্র্থপঞ্জী এবং বিষয়সূচী। 

ব্র্ধাদেশের গ্রন্থাগার জগতের এই অন্ধকার দিকর্টিই একমাত্র সত্য নয়। রেঙ্গুন 
শহরের পুস্তক বিপণি, ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্র্থাগারগুলি ব্ক্মদেশের শিক্ষা ও 

সংস্কৃতির এঁতিহা বহন করে চলেছে। রক্ষদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক সমস্যা গুরুতর সন্দেহ নেই । কিন্তু তা সত্তেবও এই দেশের সামগ্রিক 

অগ্রগতি লক্ষণীয় । 1,001 ড৬/৪1105]ের তাঁর চ০9002010 [06৮61019762 10 

980028 1951-1960 গ্রন্থে এই অগ্রগতির যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছেন । ব্রঙ্গদেশের 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার এই অগ্রগতিরই এক উল্লেখযোগ্য অংশ । 

[11012 1900081 (৬৮০] 87, 2০৮০06: 15, 1962) এ প্রকাশিত 290] 91161 

এর প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত । ] 

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা (২) 

€ঘ্াগেশচজ্ বাগল 

রাডিয়ার্ড কিপলিঙ অধ'শতান্দীরও প্ঝে“ লিখিয়াছিলেন £ 
*1288% 13 6830, ড/65 15 65 

4800 655 ভে০ 51811106৮61 03601, 

অথাৎ পৃব-পূব পশ্চিম--পশ্চিম-এ দুইয়ের মিলন কখন হইবে না। 
এই উজ্তিট সম্পকে" তখনই সুধী মহলে বেশ বিতক* উপস্থিত হয় এবং ইহা 
যে অন্নেকটা ঝ:8 তখন কেহ কেহ একথাও বলেন। দীঘ'কাল গবেষণার ফলে দেখা 
গিয়াছে, প্রাচা এবং প্রতীচ্যের মধ্যে বহু শতাব্দী প্ব" হইতে নানাক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপিত 
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হর এবং প্রথম দিকে প্রতীচ্যবাসীরা প্রাচ্যের বহু বিষয় গ্রহণ করিয়া দ্রুত উদ্নতি বা 

অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয় । কাগজ এবং ম.দ্রণশিজ্পের ইতিহাস পধণলোচনা করিলে 

ইহার সত্যতা আমর! বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারে । 

কাগজের উদ্ভাবক চীনাবাসী। মহম্মদীয় অভুযুদয়কালে কাগজ শিজ্পের বিষয় 

আরবদের মাধামে স্পেনবাসীর] সব্প্রথম জানিতে প'রে এবং ক্রমে এই শিল্পটির দিকে 

দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের দষ্টি পতিত হয়। এ বিষয়ের উল্লেখ প:ব প্রবন্ধে কিছু কর! 

হইয়াছে ঞ্*। চীনের মহদ্রণ শিপ মধাযংগে কিরূপ প্রসার লাভ করে এবং কাঠের বক 

হইতে খুচরা টাইপ প্রস্তুত দ্বারা পুস্তকাদি ছাপার কাজ আরম্ভ হয় সে সম্বন্ধেও 

আলোচন। করিয়াছি । এখনু কি কি সংব্রে এই শিকপ পাশ্চান্তে বিস্তার লাভ করে সেই 

কথা বলিব। এখানে আর একটি বিষয়ও স্মরণ রাখা আবশ্যক । রেশমী বস্ত্র উপরে 

ছাপ লওয়ার প্রথা চীনে এবং জাপানে খুব চাল ছিল তবে ইহার মূল কিন্তু 
ভারতবষে । আর পাশ্চান্ত্ে এই প্রথা ভারতবর্ হইতেই যে গৃহীত হয় সে বিষয়ে 

পণ্ডিতমহলে দ্বিমত বড় একটা নাই । এই কথা একট বলিয়৷ লই। 

তুলা ও সূতী বস্ব্রের জন্মভূমি ভারতবর্ষ ॥। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে এখানে যে 
সৃতী বস্ত্রের উপর ছাপ লওয়ার প্রথ। প্রচলিত ছিল--কোন কোন চীনা পর্যটকের 

বিবরণ হইতে তাহা আমরা পাই । পন্ডিতগণের মতে কাপড়ের উপর ছাপ দেওয়ার 

পদ্ধতি ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে চীনে ও পরে জাপানে বিস্তার লাভ করে । এখান 

হইতে এই প্রথা নিকট প্রাচেোও প্রবতিত হয়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রুরোপের 
বিভিন্ন অঞ্চলবাসীর! যিশহ খাম্টের লীলাক্ষেত্র জের্সালেম আয়ত্তে আনিবার জন্য 
অ'টবার ক্রুসেড বা ধমণযহদ্ধ পরিচালনা করে । পণ্ডিতদের মতে ভারতবষে'র সতী 

বদ্ত্রের উপরে এই ছাপ দেওয়ার প্রথা নিকট প্রাচ্য হইতে ক্রুসেডে লিপ্ত লোকেদের 

দ্বারা পাশ্চাত্তের বিভিদ্ন দেশে জানাজানি হয়। সেখানকার শিজ্পীরা এই শিজ্পটি 

প্রবত'ন করিতে বিলম্ব করিল না। সতী বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়ার পদ্ধতির অনুক্রম 

কাগজের উপর মুদ্রণ । এ বিষয়ট পরে আরও পরিহ্কার করিয়। বলা যাইবে। 

ক্রুসেড বা ধম“যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির 

মধ্যে যেমন যোগসযত্র স্থাপিত হয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতির আদান-্প্রদানও সম্ভব হইয়া 

উঠে, তেমনি ত্রয়োদশ ও চতুদ“শ শতাব্দীতে মোগ্গল জাতির অভুযদয়ের ফলে পৃবও 

মধ্য ইউরোপের সঙ্গে চীন জাপান পর্যন্ত একটি মিলনসবত্র গ্রথিত হয়। চেঙ্গিস খাঁ 
হইতে তৈমুরলগ্গ পধণ্ত দুধণ্য মোঙ্গল শাসকদের আমলে এই বিস্তীণ* ভূখণ্ডের 

উপরে শান্তি বিরাজ করে। দ্ধর্য হইলেও মোঙ্গল শাপকদের এই রীতি ছিল যে, 
তাঁহারা যখনই যে রাজ্য শাসন করিতেন তাহার সভাতা -সংস্কৃতিও তাঁহারা মানিয়া 

লইতেন। এই হেতু তাহাদের প্রতিপোষকতার বিভিন্ন দেশের সাহিত্য শিঃপ 
০০ 

শ জল 

ফ্গ্রদ্থাগার, ভাদ্র ১৩৬৯, ২১১--২২২ পাঃ) 
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বাণিজ্যাদির উন্নতি এবং প্রসার অব্যাহত থাকিত । তাঁহাদের সময়ে দুইটি. স্থলপথে 
ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ॥। এ দুইটির একছি পথ হইল--- 
চীন] তুকিস্থানের (বঝত'মান সিংকিয়াং ) তারফান সহর হইয়া--এবং দ্বিতীয়টি ছিল 

ইরাণের তাব্রিজ হইয়া ॥। ইহার ফলে এই দুইটি নগরী এ যুগে বেশ সমম্ধ হইয়া উঠে 
এবং নানাজাতীয় বিভিন্ন ধমণশ্রয়ীদের কর্ম ও মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয় । ইউরোপে 

মোগ্গল শাসন পোলাণ্ড প্রভৃতি আড্রিয়াটিক সাগরের তীরবতাঁ দেশসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত 

হয়। তারফান শহরে চীনা মোগ্গল, ইউগার তিব্বতীদের সঙ্গে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী 

ধর্মযাজক পর্যটক প্রভূতিরও মিলন ঘটে। ইরাণের তাব্রিজে ভারতবষ* আরব মিশর 

চীন প্রভতি দেশের অধিবাসীরা যেমন এখানে শিল্প ও ব্যবসায় উপলক্ষে মিলিত হইত 

তেমনি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের বু দেশের লোকেরাও আসিয়া এ সকল 

কর্মে যোগ দিত। এইভাবে ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসীদের নানা কম'ব্যপদেশে 

মিলিবার সুযোগ ঘটে ॥ এশিয়া ও ইউরোপের সুবিস্তৃত অঞ্চলে সুস্থ জীবনযাপন 

সম্ভব হওয়ায় ইউরোপের ইটালী জামশানী রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি হইতে পর্যটক ও 

ধম'বাজকের৷ ভারতবর্ষ চীন প্রভূতি দেশে নিবিদ্বে গমনাগমন করিতেন। ইউরোপীয় 
পধ্টকদের মধ্যে মাকেণপোলোর (৮৪:০০ 7০1০) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ধমযাজক, পধ"টক, প্রভৃতিকে বিবিধ ব্যাপারে চীনাদের সংশ্রবে 

আমিতে হইত । মধ্যযুগে চীনে কাগজের বছুল ব্যবহার, কাগজের উপরে মুদ্রণ 

কাষে'র বিপুল প্রসার, চীনা সাহিত্যের বিশালতা-_-এ সকলও তাহাদিগকে মুগ্ধ না 

করিয়া পারে নাই । বিখ্যাত পযণ্টক মাকেণোপোলো চীনাদের মুদ্রণ শিজ্পের প্রসার 

ও উতনতি দেখিয়া বিমোহিত হন। উভয় অঞ্চলবামীর যোগাযোগের ফলেই ষে 

ইউরোপের মুদ্রণ শিজ্পের প্রবত'ন সম্ভব হইয়া উঠে পণ্ডিতগ্ণণ এইক্সপ মনে করিয়া 

থাকেন। 

মুদ্রণশিজ্পের দুইটি ধার!--একটি হইল কাপড়ের উপরে মুদ্রণ, দ্বিতীয়টি-_ 

কাগজের উপরে মুদ্রণ । সতীবস্ব্রের উপরে মুদ্রণের কথা একট. আগে উল্লেখ 

করিয়াছি! সৃতীবস্তব্রের উপরে ছাপ দেওয়ার প্রথ1 ভারতবর্ষ হইতে আগত ॥ রেশম 

বস্বের উপরে ছাপ দেওয়ার রীতির বহুল গ্রচলন হয় চীন-জাপানে॥ ইউরোপীয় 

দেশণমূহে কিন্তু সৃতী বস্ত্রের উপর ছাপই অধিকতর গ্রাহ্য হয়। এই স্থলে কাপড়ের 

উপরে মধদ্রণের রীতি সম্বন্ধে একটু বলি ॥ মানুষ, বিশেষতঃ নারী প্রকৃতির পূজারী । 

বদ্তের উপরে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তুর ছাপ লওয়া হইত, ফুল ফল জীব জন্তু পশ 

পক্ষীর চিত্র কাঠের ব্লকে খোদাই করিয়া তাহ। হইতে বিভি্ন রকমের রঙ সহযোগে 

কাপড়ে তোলা হইত । কাগজে আঁকা মূল চিত্রগৃলি প্রথমে আঠা জাতীয় পদার্থ 

সহযোগে উপুড় করির়। কাঠে লাগাইবার রীতি ছিল। পরে কাগজচি তুলিয়া ফেলিলে 

ছবিইউর "নেগেটিভ ছাপ স্পন্ট থাকিয়া যাইত। নিপুণ কারিগর চিত্র অংশ রাখিয়। 

কাঠের বাকী অংশ ক্ষুদিয়া লইত। এই নেগেটিভ ব্লক হইতে রঙ. সহযোগে কাপড়ের 
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উপরে ছাপ লওয়ার রীতি চাল? ছিল। ইটালী, ফন্স, জার্মানী, হল্যাপ্ড প্রভৃতি 

দেশসমূহে এতাদশ ছাপার কাযে“র খংবই প্রচলন হয় ॥। এসব অঞ্চলে ইহাকে কেন্দু 
করিয়া এক বড় রকমের শিজ্পও গড়িয়! উঠে। 

পূবে" বলিয়াছি কাগঞ্জের উপর মদ্রণ-_বস্ত্রের উপরে মুদ্রণের অনুক্রম । এই 
বিষ্টি এখন বিশদ করিয়। বলি । মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে কাগজের উপর মুদ্রণ প্রকৃত- 

প্রস্তাবে তাসের উপরে সুক্ত হয় ॥ চীনে মোগগল যৃগে তাস মুদ্রণ বিপংলভাবে আরম্ভ 

হয় এবং চীনার৷ তাস খেলায় খুবই পট হইয়া উঠে॥ তারফান এবং তাব্রিজের চীনা 
মহলে তাস খেলার উদ্দামতা লক্ষ্য করি । তাস মহদ্ূণের বীতিও কাপড়ের উপরে ছাপ 

দেওয়ার রীতি অনুসারী । তাসের চিত্রাদি কাঠের নেগেটিভ করিয়া অনুব্ধপভাবে শক্ত 

কাগজের উপরে ছাপান হইত ॥ চতুদশ শতকের শেষার্ধে তাস খেলা ইউরোপে প্রচলিত 
হয়। বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের ঃধো এই খেলা এতই চালু হয় যে, তাস মুদ্রণ 

একটি ঝড় রকমের শিজ্পে পরিণত হইল । ইহাতে লোকের অথএগম হইতে লাগিল 

প্রচুর ॥ কিন্তু শিজ্পরূপে দাঁড়াইলে কি হয়, এ এ দেশের চিন্তাশীল ব্যজিগণ তাস" 

খেলোয়াড়দের প্রমন্তত। দেখিয়া শঙ্কিত হইয়। উঠিলেন। ফৃন্সে শ্রমিকের যাহাতে 
তাস খেলায় প্রবৃত্ত না হয় সে জন্য আইন জারি করা হইল (১৩৯৭)। দেখা য৷ইতেছে 

এই সময় ধর্মযাজকেরাও এই খেলায় লিপ্ত হইয় পড়িয়াছেন। কেননা ১৪০৪ 

খাঁছ্টাব্দের একটি “সিনডঃ ব1 ধর্মীয় বিচার সভায় ধর্মযাজকদের তাস খেল! নিষিদ্ধ 

বলিয়া, ঘোষণা! কর! হয় । আরও দেখি, রোমে সেপ্ট পিটার্স গীজণ হইতে তাস 

খেলার বিরুদ্ধে প্রদত্ত একটি মম্ম্পশী উপদেশের ফলে (১৪২৩) শ্রোতারা নিজ নিজ গৃহে 

ছুটিয়া গিয়৷ সব তাস লইয়া! আসে এবং সাধারণগম্য উদ্যানের জনগণের সমক্ষে উহ 

পুড়াইয়া ফেলে । কোন কোন স্থলে তাস খেলার বিরতি ঘটলেও ইহার চল বন্ধ হয় 
নাই । তাস শিম্পটিও এ সব দেশে বেশ জাকিয়া বসে । কাধকরণ সম্পক" বিবেচনা! 

করিলে দেখা যায় তাস খেলা এবং তাস তৈরীর পদ্ধতি চীন হইতেই ইউরোপীয় 

দেশগুলিতে প্রবাতিত হয়। 

এখন কাগজের উপরে ছাপার কথ! বলি । দক্ষিণ ইউরোপে কাগজের আবিভাবের 

পর ক্রমেই ইহা একটি শি্পরূপে গড়িয়া ওঠে ॥ স্পেনে কাগজ তৈরী প্রথমে সংকর হয়। 

পরে দক্ষিণ ফ্বান্সের লোকেরা কাগজ প্রস্তুত করিতে মন দের । কাগজ তৈয়ারী 
টেকনিক বা কৌশল ছিল কিন্তু চীন! রীতির অনুসারী ॥ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমাধে 
উত্তর ইটালীতে দুই তিনটি কাগজের কারখানা স্থাপিত হইল। পরে অন্যান্য দেশেও 

কাগজের কারখানা স্থাপিত হইতে থাকে । ক্রমে উত্তর ও মধ্য ইউরোপে কাগজের 

প্রচলন বাপ্তি লাভ করে। মোঙ্গল যুগে মধা ও পূর্ব ইউরোপ এবং চীনের ভিতরে 
বাণিজাগত যোগাযোগ হেতু শেষোজ দেশ হইতে কাগজও যে কিছু কিছু আমদানি হইত 

তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাগজের উপরে গ্থম লেখা মুদ্রণের দাবী রাশিয়ার। 
পস্ডিতগণ এই দাবীর যৌজিকত) অস্বীকার করেন নাই বটে, তবে ইহার সপক্ষে প্রমাণের 
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উল্লেখ বড় একটা দেখি না। ফ্াান্স, ইটালি, জার্নি, হল]াপ্ড প্রভূতি দেশে 

কাগজের উপরে মন্র্রণ কার্য ক্রনে প্রবতিত হয়। কাপড়ে ছবি ছাপা এবং তাস 

শিজ্পের বিষয় একটু আগে আমরা জানিয়াছি । কাঠের ব্লক হইতেই এগুলি 

ছাপা হইত। কাগজের উপরে এ সময়কার প্রথম মাদ্রণের নমুনা আমরা 
সাম্প্রতিক কালে যাহ] দেখিতে পাই তাহা এক কথায় বলিতে গেলে বৌদ্ধ-ধমশশ্রয়ী 

চীনা ও জাপানীদের প্রথম দিককার মদ্রণেরই অনুকৃতি । বুদ্ধদেবের ছোট 

বড় ছবি কাঠের ব্লক হইতে কাগজে ছাপা হইত । এইসব ছবির নিম্নে ক্রমশঃ দই 

একটি মণ্ত্রও চীন! 'হরপে' মহদ্রিত হইত ॥ মধ্য ইউরোপে চতুদ্শ শতাব্দীর শেষাধে" 

এই আদর্শে খণষ্টীয় ধম্রন্থ বাইবেলের কোন কোন কাহিনী চিত্রে বূপারলিত হয়। 

এই সময় সাধহসম্তদের বিস্তর চিত্রও কাগজের উপরে ছাপা হইতে সুরু হয়। 

যেমন ছধি, তেমনি মুদ্রণ রীতি সম্পৃণ* চীনা ধরনের । তবে এই রীতি কাপড়ের 

ছাপ ও তাসের ছাপ দ্বারাও যে সমসময়ে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাও অস্বীকার 

করা যায় না। প্রথমে কাগজে শুধ্ সাধূসন্তদের ছবি ছাপা হইত। পরে চীনাদের 

মতই এঁ সকল ছবির নিচে তাহাদের কিছু কিছু পরিচগ্ন এবং কখন কখন আপ্তবাক্য 

মুদ্রিত হইত। কাগজের উপরে ছাপা বলিয়া এই সকল ছবি সাধারণ লোকদের 

পক্ষে সুলভে পাওয়৷ সম্ভবপর ছিল । মানুষ সকল যুগে সকল দেশেই কোন ন 

কোন রূপ সংস্কারের অধীন । ধর্মীয় সংস্কার তাহার মনের উপরে গভীর রেখাপাত 

করে। এ সব অঞ্চলে সাধারণ নরনারী আধিব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবার 

জন্য অথবা কোন শুভ কায" আরম্ভ করিতে গিয়া এই সকল সাধুসম্তদের ছবি নিজ 

নিজ গৃহে ভক্তিভরে রাখিয়৷ দিত। একারণ এই ধরনের চিত্রমুদ্রণ এক অর্থকরী 

শিল্পে পরিণত হয় ॥ নিম্নে মুদ্রিত আস্তবাক্য সমেত সন্ত ক্রিষ্টোফারের ছবি এবং 

মাতা মেরীর চিত্র কোন কোন মিউজিয়ামে এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে । কাগজের 

উপরে চিত্র মুদ্রণ হইতেই গ্রন্থ মদ্রণের সঠনা। তবে মনে রাখিবেন এসকলই 

কিন্তু চীনা রীতিতে কাঠের রকে করা হইত । 

চীনাদের তুলনায় ইউরোপে এই শিঙ্প দ্রুত প্রবঙ্তনে একট সুবিধাও ছিল। 

চীন ভাষায় হরপ বা অক্ষর নাই, এক একটি শব্ব বাক্যাংশ বা বাক্য লইয়াই চিপ্রাকারে 

কাঠের রকে তোল হইত । ইউরোপীয় ভাষাসমূহের অক্ষরগৃলি স্বয়ং সম্পূর্ণ 

এবং সীমিত, মাত্র ২৬টি । কাঠের রকে এগুলির নেগেটিভ খোদাই করা অপেক্ষাকৃত 

সহজনাধ্য। একারণ অজ্পকালের মধ্য গ্রত্থাদি মুদ্রণ করা খুবই সম্ভব হয়। 

গ্রদ্থের মধ্যে প্রথমে উক্ত প্রকার সাধূসন্তের ছবি আলাদা ছাপাইয়৷ আঠ। দিয়া 

লাগাইয়। দেওয়া! হইত। আবার চিত্রবিহীন গ্রদ্থও এক এক পাতা করিয়া ছাপিবার 

রীতি ছিল । প্রথম দিকে বইয়ের পাতার পর পাতা ছাপিয়৷ চীনাদের মত গোল 

পাকাইয়। রাখা হইত । পরে দেখা যায় চীনারা যেক্ূপ পাতার পর পাতা ভাজ করিয়া 
মুদ্রিত এক একটি গ্রন্থ বাঁধাইয়া লইত এখানেও সেইরূপ করা হইতেছে । ভাজের 
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উপরের দিকে মঃদ্রিত অংশ থাকিত। ভিতরের পাতা সাদা । এখানে বলা আবশ।ক 

যে, তখন যে ভাবে কাঠের রক কাগজে মুদ্রণ করা হইত তাহাতে দুই পিঠে ছাপা 

সম্ভবপর ছিল না । তবে এই ধরুনের মদ্্ণ তখন খুবই চাল: হইয়াছিল নানা কারণে । 

পশ্ডিতদের মতে খীষ্টীয় চতুদ“শ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের 
সূচনা । এই সময় ইংল্যান্ডে চসার এবং তাহার কিছু পৃবে* ইটালিতে দাশ্তের 
আবিভণব। তাঁহার! যথাক্রমে জনসাধারণের ভাষা ইংরেজী ও ইটালিয়ানে সুবিখ্যাত 

গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। শিক্ষায় সাহিত্য শিজ্গেপে- নানাদিকেই নবজজাগরণের সূচনা 

হয়। বিভিন্ন দেশের বি*ববিদ্যালয়সমূহে গ্রম্থাদি সংগ্রহ কায" বিশেষভাবে চলিতে 

থাকে । ইহার দ্বার! গ্রন্থ মুদ্রণ শিজ্পের বিস্তৃতি লাভ ঘটে। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বল! যাইতে পারে । কাগজে ছাপার রেওয়াজ 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সবেমাত্র চাল হয় । এই সময়ে বিবিধ বিদ্যার হস্তলিখিত 

পদ্থির নকল করিয়া বিদগ্ধ সমাজে বিশববিদ্যালয় এবং ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের 

উপায় অবলদ্বিত হইয়াছিল। এক এক জন লেখক বা পন্ডিত ব্যক্তি পুস্তক 

লিখিতেন। নিপুণ লিপিকার তাহ! নকল করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। 

এইরূপে নানা অঞ্চলে দক্ষ লিপিকারদেরও উদ্ভব হয়। কথিত আছে, প্যারিসে 

পঞ্চশ জন লিপিকার মিলিত হইরা একটি গিজ্ড- বা সংঘ স্থাপন করিয়াছিলেন । 

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তলিখিত বই পণথি সংগ্রহের ধূম পড়িয়ণ যায় । 

এখানে আর একটি কথাও বলা আবশ্যক-_কাগজে ছাপা ছবি বা বই সাধারণ 
লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। অভিজাত শ্রেণী পশহর চাগড়ার উপরে লিখিত বই 
পদ্থির সংরক্ষণ করিতেন । ভেড়া, ছাগল, গোবৎস প্রভ:তির চামড়া মাজিয়া ঘসিয়। 

পাতলা করা হইত। এই পাতলা চামড়া লিপিকারের সুবিধামত নিদি্ট আকারে 
কার্টিয়া তাহার উপর তাহারা বিবিধ বিদ্যার বই পুথি নকল করিতে লিপ্ত হইতেন। 
বিভিন্ন দেশের অভিজাতগণ বেশী দাম দিয়া এই সকল ক্রয় করিতেন, একারণেও 
লিপিকারদের বেশ দহপয়সা উপার্জন হইতে থাকে। দক্ষ লিপিকারদের সুন্দর 
সমন্প্পর হরফের আদর্শে কারিগরগণ কাঠের ব্লকের অক্ষরগুলি খোদাই করিতেন। 
একখানি গোটা পুস্তক কাগজের উপরে টাইপে মুদ্রণের ধারণাও প্রথম জন্মে 
লিপিকারদের এরূপ পণ্দৃথির নকল করা হইতে । কাঠের ব্লকে বই ছাপার রেওয়াজ 
খংচরা ধাতুর টাইপে বই ছাপার পরেও এমনকি ষোড়শ শতাধ্দী পযন্ত বলবং 

ছিল--এইন্ধপ প্রমাণ আছে। 

পাশ্চাত্তাদেশেসমূহে কিন্তু খুচরা ধাতুর টাইপে পুস্তক মংদ্রণকেই প্রকৃত- 

প্রস্তাবে মুদ্রণ শিল্পের আরম্ভ বলিয়া উল্লিখিত হয়। আর পঞ্চদশ শতাব্দীর 
চতুর্থ ও পঞ্চম দশকেই এই পদ্ধতির প্রথম উদ্ভাবন । ইহার অন্যুন অধণশৃতাব্দী 
পুবে প্রাচযে-কোরিয়ায় খুচরা ধাতুর টাইপ নিমণাণই শুধ্ হয় নাই, ইহার দ্বার! 
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গ্রত্থাদি মুদ্রণের ব্যবস্থাও হইতেছিল। কোরিয়া হইতে অঙ্পকালের মধ্যে জাপানে 
ও চীনে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয, এসব কথা পৃব প্রবণ্ধে বলিয়াছি। এখানে 

প্রন এই- কাঠের বরকে ছবি ও বই ছাপার রীতির মত এই পদ্ধতিও এখান হইতে 

ইউরোপে প্রসারিত হইয়াছিল কিনা, এই সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাক। 
দরকার। চতুদ“শ শতাব্দীর শেষপাদে মোগ্গলদের আধিপত্যের হানি ঘটে; তখন 

তুকিদের অভ্যুদয় হয়, তুকফিজাতি মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় প্রাধান্য লাভ 

করার সিন্কিয়াঙে তারফান এবং ইরাণের তাব্রিজ এই দুইটি শহরের গ:রুত্ব একেবারে 

কমিয়৷ যায়। উভয় অণ্ুল দিয়া পূব-পশ্চিমে যাতায়াতের পথও তুফিরা দ্ধ 

করিয়৷ দিল। স্থলপথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনসূত্র অতঃপর ছিন্ন হইল। 

চীনে আবিষ্কৃত কমৃপাশ: ব! দিঙ্নির্ণয় যন্ত্রের প্রয়োগ দক্ষিণ-পশ্চিম 

ইউরোপবাসীর। ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করে বটে) কিন্তু তখনও প্রাচ্যের সঙ্গে সমযদ্রপথে 

সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত তাহাদের মনে ভাবনার উদ্রেক হইয়াছিল বলিয়া কোন 

প্রমাণ নাই। কাজেই পূর্ধ চীনে, কোরিয়ায় ও জাপ'নে মুদ্রণ শিল্পের যে 

অভাবনীয় উন্নতি হয় তাহার সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটা সম্ভবপর ছিল 

ন] বলির়াই মনে করা সঞ্গত। ইউরোপে খুচরা ধাতুর টাইপ নিমণণ এবং পুস্তক 

মুদ্রণে তাহারু ব্যবহার ইউরোপীয়দেরই একটি নিজস্ব আবিচ্কার বলিয়া ধরিয়] লওয়া 

যাইতে পারে । এভিগনন ও বেলিনাবাসী কোন কোন শিল্পী প্রথম খুচরা ধাতুর 

টাইপ নিমণণ-প্রয়াসী হন-এইরপ কেহ কেহ বলিয় থাকেন। মদ্রণ ব্যাপারে 

চারিটি জিনিষের একান্ত আবশক-যথা-_টাইপ, প্রেস (সংকীর্ণ অথে”), কালি 

ও কাগজ। এই চারিটির সমাবেশে যিনি প্রথম পুস্তক মুদ্রণ সম্ভব করিয়াছেন 

তাঁহাকেই পণ্ডিতেরা আধুনিক কালের মদুদ্রণ শিজ্পের জনক ব1 আবিজ্কর্তার 

মর্যাদা দান করিয়াছেন। এই বাক্তির নাম জোহান গুয়েটনবার্গ (091১80 

0980506618 )। প্রথম পুস্তক মদদ্রণে যে খুচরা ধাতুর টাইপ এবং কালি ব্যবহৃত 

হয় তাহা তাঁহারই সৃষ্টি । এইব্ূপ একজন মহামান্য শিল্পীপ্রধান মানুষের সম্বন্ধে 

আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক । 

ক জোহান গুয়েটেনবাগের জীবন ও কম" সম্বন্ধে পাশ্চান্ত পশ্ডিতগণ বিস্তর 

আলোচনা ও গবেষণ। করিয়াছেন, কিন্তু এখনও অনেক বিষয় রহস্যাবৃত। গনুয়েটেন- 
বার্গ দক্ষিণ জার্মানীর মেনজ সহরে (58102) একটি সম্দ্রান্ত পরিবারে 

অন্মান ১৩৯৮ খাচ্টাব্দে জম্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতিতে স্বর্ণকার। সোনার 

গহনা বিবিধ প্রকারের, ইহার জন্য হরেক রকম ছাঁচের প্রয়োজন । আবার গহনার 

উপরে কখন কখন লোকের নাম বা তাহার অভিপ্রেত কোন কোন শব্দ খোদাই 

কর] হইত । ইহাও অতি সাধারণ কথা যে, স্ব্ণকার গহনার উপরে নাম বা শব্দ 

প্রথম সংখ্যায় মহামানা গয়েছেনবাগে'র ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। 
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খুদিতে অক্ষরেরই আশ্রয় লইবেন। তখন কাঠের উপরে অক্ষর খোক্কইয়ের 

কাজ খুবই ব্যা্তি লাভ করিয়াছিল। কাঠের উপর অক্ষর খোদাই 

মানে নির্দি্ট আকারে কাটা কাঠের উপরে ছত্রে-ছত্রে এই ধরণের অক্ষর খোদাই । 

গুয়েটেনবা্ এই বিষয়টিও নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন ॥। তাহার উপর নিজের শিশ্পগত 

অভিজ্ঞতাও প্রচুর ছিল । খুচরা ধাতুর টাইপ নিমণাণে এই দুইটিই যে তাঁহাকে খুবই 

উদ্বদদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । অন্যান্য স্থলের খুচর। ধাতুর 

টাইপ প্রস্তুত-প্রণালী তিনি যে আগেই জানিয়া লইয়াছিলেন_-পন্ডিতগণ এইরূপ 

মনে করেন না। 

গুয়েটেনবাগ” ১৪৩৪ খাঞ্টাব্দে মেনজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর 
তিনি একাদিক্রমে অন্যন আট বংসর কাল স্ট্রাসবৃগে নিবণসনে কাটান । বিশেষজ্ঞ- 

দের ধারণা এই ক'বৎসরের মধ্যেই তিনি খুচর! ধাতুর টাইপ নির্মাণের কৌশল 

উদ্ভাবন করেন এবং এ বিষয়ে অন্য এক ব্যক্তির সহযোগে তাঁহার পরীক্ষা নিরীক্ষা 

চালাইতে থাকেন । ইহার পর গঃয়েটেনবাগ পুনরায় মেনজ- শহরে নিজন্ব গৃহে 
ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পাইলেন। এইখানে বসিয়া তিনি তাঁহার নবাবিজ্কৃত খুচরা 
ধাতুর টাইপ নিমণাণে খুব বেশী করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার টাইপ 

নিমণণ পদ্ধতিতে খানিকটা স্বাতদ্ত্্য ছিল। কোরিয়ার বেলায় দেখিয়াছি, বালির 

ছাঁচ হইতে খুচরা ধাতুর টাইপ সেখানে তৈরী হইত । গুক্লেটেনবাগ কোন ধাতুদ্ুব্যে 
অক্ষরের ছঁচি কাটিয়া তাহার উপরে ছিদ্রবিশিষ্ট কাঠ বা অনুরূপ শক্ত দুব্য বসাইতেন। 

ধাতু গলাইয়1 এসব সম-আকার-বিশিম্ট ছিদ্রের ভিতরে ঢালিয়া দিতেন। ইহার ফলে 
অজ্প সময়ে প্রচুর ধাতুর টাইপ তৈরী করা সম্ভব হইত । শুধু টাইপ হইলেই ত 

চলিবে না--কালিও ত চাই। চীনে ভুসাকালির সঙ্গে একরকম আট গুলিয়া পাকা 

কালি করা হইত। গ.য়েটেনবার্গ ভূসাকালির সঙ্গে তৈল মিশাইয়। ধাতুর টাইপে 
ছাপার উপযোগী কালি তৈরী করিলেন। 

প্রারচিভক কাযখদি সমাপনান্তে গুয়েটেনবাগ একটি ছাপাখানা স্থাপনেও 

উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু এজন্য ত অথের প্রয়োজন। যতদুর জান। যায়, তিনি 

১৪৫০ খাষ্টাষ্দে এই উদ্দেশো জোহান ফ.ষ্ট নামক মেনজের জনৈক উকিলের নিকট 
হইতে তাঁহার ছাপিবার সাজ-সরঞ্জাম বন্ধক রাখিয়া আটউশত গিলডার (জাম্ণাণ স্বর্ণ 

মদদ্রা) কর্জ করেন। দুই বৎসর ধরিয়া! ছাপার কারও কিছু কিছু চলিল। কিন্তু 
ইহ আদৌ লাভজনক হয় নাই । গুয়েটেনবাগ* পুনরায় ফু্টের নিকট হইতে আরও 
আট শত গিলডার লইয়। তাঁহাকে অংশীরূপে গ্রহণ করেন। এই বৎসর হইতে তিনি 
তাঁহার সুবিখ্যাত বিয়াল্লিশ পংজি যুক্ত বাইবেল মুদ্রণ করিতে সরু করেন। ইহার 

ছাপ। শেষ হয় ১৪৫৬ খাীষ্টাব্দে। এক একটি বড় পৃচ্ঠা, প্রত্যেক পঙ্ঠায় দুইটি স্তম্ভ, 
প্রতি স্তম্ভে বিশ্লাহ্িলিশটি পংক্তি-মোট পৃঞ্ঠা সংখ্যা ১২৮২। ইহা কিন্তু কাগজে 
হাপানয়। পুবে বলিয়াছি অভিজাত শ্রেণীর নিমিত্ত লিপিকারগণ পশ;র চামড় 



৩৪০ গ্রন্থাগার পৌষ 

ঈগ্সিত আকার মত কাটিয়া এবং লিখিবার উপযোগী করিয়া তাহার উপরে বই পুথি 

সুন্দর হরপে নকল করিতেন। গুয়েটেনবাগের অভিনব বাইবেল গ্রন্থথানিও ভেড়ার 

চামড়ার উপরে প্রথম মুদ্রিত হয় । এক একখানি গ্রন্থের জন্য তিনশত ভেড়ার চামড়া 

প্রয়োজন হইয়াছিল! কথিত আছে, এই রকমে এই প্রথম বাইবেল ছাপা হয় একশত 

কুড়িখানি । বাইবেল মদদ্রণ শেষ হইবার পৃবে ১৪৫৫ খীঙ্টা-ব্দই কিন্তু অংশীদার 

ফংত্টের সংত্গে তাঁহার ছাড়াছাড়ি হয়। ফ:ম্টের কমণচারী ও পরে জামাতা পিটার 

সকফার গুয়েটেনবাগের ছাপাখানার প্রায় সবটারই মালিক হইলেন। গুয়েটেনবাগ'কে 

সামান্য কিছু টাইপপত্র লইয়। বিদায় লইতে হইল । 

অন্য কথা বলিবার পূর্বে গুয়েটেনবাগের মহদ্রণ পদ্ধতির বিষয় একটু বলি। 

সুদক্ষ লিপিকারের লেখার আদর্শে তিনি টাইপ তৈরী করেন। এগহলিকে বলে 

গথিক টাইপ । শহধ টাইপ হাতের কাছে থাকিলেই তো চলিবে না, এগুলিকে 
সাজাইয়া গুছাইয়। ছাপিবার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে । বিভিন্ন কেস হইতে 

প্রয়োজনীয় টাইপ লইয়া তিনি পংস্তিওয়ারী সাজাইতেন। পংক্তিগূলি ছোট বড় 

হইলে আমর। আজকাল তাহ] সমান করিয়। লইবার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ 

করি। পংক্তির মধ্যে অক্ষরগহুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া লেখা চলে । আবার কোন শব্দ 

সিলেবেল ভাগ করিয়া পর পর দুই পংজ্িতে চড়াইয়।৷ দিই । গুয়েটেনবা ভিদ্ন 

পচ্ধতি অবলম্বন করিলেন । কোন পংক্তি প্রস্থে অধিকতর বড় হইলে তাহার 

ভিতরকার শব্দগুলির মধ্যে ছোট ছোট অক্ষর বসাইতেন। এইরূপে পংজিগুলি 
সম-আয়তন করিয়। লইবার পদ্ধতি তাঁহার পরেও দীর্ঘকাল অনস-ত হইয়াছিল। 

প্রত্োক পঞ্ঠার দুই পাশ্বে চওড়া মাজিন রাখিতেন, যেমন বাইবেলের পাতায় 

আমরা দেখিতে পাই । কমপোজ করার সময় সাধারণতঃ ভুল থাকিয়া যায়, কোন 
কোন শব্দও ছাড় হয়। গুয়েটেনবার্গ ছাপিবার পূর্বে কমপোজ করা বিষয়টি 

পড়িয়৷ দেখিতেন এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতেন। এইরূপে পরবর্তীকালের 
প্রুফ পরীক্ষার প্রথাওড তাঁহার আদশে প্রণতিতত হয় ॥ প্রায় তেরশ পৃচ্ঠার বাইবেল 

পাতাওয়ারী ছাপা হইল, বিন্তু ইহ গ্রন্থনের ব্যবস্থাও তখন করিতে হয়। এইনপে 

পথ্স্তক গ্রন্থণ রীতিও চালু হইল । বিশেষজ্ঞগণ বলেন, গুয়েটেনবাগ” মংদ্ণ 
কাযকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে একটি সং্ঠয শিজ্পে পরিণত করেন ।॥ তাঁহার অবলম্বিত 
মুদ্রণ রীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ পধন্ত সবত্র অনুস:ত হইয়াছিল । 

গ;য়েটেনবাগকে ছোটবড় খুচরা টাইপ লইয়। তাঁহার হাতে গড়া ছাপাখানা 

হইতে অথে'র দায়ে বিদায় লইতে হয়, কিছু আগে একথা বলিয়াছি। ইহার পর তিনি 
অথকচ্ছ তার মধ্যেও নিজের প্রিয় শিষ্পটিকে আকড়াইয় ধরিয়া ছিলেন৷ ছোটখাট 
বইপংথি ছাপা বাদে তিনি একটি ঝড় রকমের ছাপার কাজে হাত দেন। 'ক্যাথলিকন' 
নামে একখানি সাইক্লোপীডিয়া বা কোথগ্রন্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক জেনোয়াবাসী 
সংকলন করেন। গুয়েটেনবার্গ ১৪৬৭ খীত্টাষ্দে এই বৃহৎ কোযগ্রম্থ মুদ্রণ শেষ 
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করেন। তিনি ইহাতে বাইবেলে ব্যবহৃত টাইপের অন্তত এক তৃতীয্লাংশ ছোট টাইপ 
ব্যবহার করায় 'ক্যথলিকনঃ এর পঙ্ঠা সংখ্যা ঢের কমাইতে সমর্থ হন । শেষপযন্ত 

পৃজ্ঠা সংখ) দাঁড়ায় ৭৪৮-এ । ইহার প্রতি পহ্ঠা দুই কলমে ছাপ? প্রত্যেক কলমে 

ছেষট্ পংক্তি। ইহার পর পুনরায় তাঁহার ভাগ্য বিপযণয় উপস্থিত হইল । 

মেনজ সহর এই সময় আবার শব্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইল ॥ গুয়েটেনবাগের 

ঘরবাড়ী এবং ধন-সম্পদ যাহাকিছু ছিল সবই বিনগ্ট হইয়া যায়। তিনি এখন সব-স্বান্ত 

হইলেন। ছাপার কাজও তাঁহাকে চিরতরে ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহার উপর ১৪৬১ 

খাণ্টাব্দে তিনি সম্প্ণণ অন্ধ হইলেন। প"চিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ অত চোখের 

খাটুনি-ছচি তৈরী, টাইপ ঢালাই, কম-পোজ করা, সংশোধন করা, পাতার পর পাতা 

ছাপা, বই বাঁধাই প্রভৃতি সব কাজই তাঁহাকে করিতে হইত ॥ ফলে লাভ হইল তাঁহার 

অন্ধত্ব । তিনি মেনজ শহরের আচণবশপের নিকট হইতে একটি মাসোহার। পাইয়া 

মত্যুকাল পধ্যন্ত কোনমতে জীবনধারণ করেন। গঃয়েটেনবাগের দেহান্ত হয় 

১৪৬৮ খাঁজ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুরারী তারিখে । 

মদ্রণশিজ্পের ইতিহাসে গুয়েটেনবাগের স্থান অতি উচ্চে। আধুনিককালে 

তাঁহাকেই ইহার জনক বা আবিশ্কতণ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে । জীবিতকালে 

তিনি অভীগ্ সিদ্ধ করিতে গিয়া অশেষ দ?ঃখ-কম্ট সহ্য করিয়াছেন । তাঁহার দেশবাসীর! 

পরে তাঁহার কৃতির কথা সম্যক হৃদয়ঙগম করিতে সমমথ” হন এবং তাঁহার প্রতি বথোচিত 

সম্মান প্রদশন করেন। মেনজ সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হইয়াছে 

'গুয়েটেনবাগ” বিশ্ববিদ্যালয়” । এই নগরী প্রতিষ্ঠার দুই হাজার বৎসর পূতি 

উপলক্ষে গুয়েটেনবাগ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠারও আয়োজন করা হইয়াছে । মহদ্ূণ শিশুপ 

গুয়েটেনবাগে সমর হইতে বিভিন্ন ধাপে কিরূপ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে এই 

মিউজিয়ামটি হইবে তাহারই একট প্রদশন-ক্ষেত্র । 

গায়েটেনবাগের মৃত্যুর পর অজপকালের মধে।ই জার্মানীর বিভিদ্ন শহরে মদ্রণ 

ক!ষের দিকে লোকে ঝ”.কিয়৷ পড়িল, কাবুণ ইহ ক্রমেই একটি লাভজনক শিল্প হইয়া 

দাঁড়া । উত্তর ইটালী, অস্ট্রিয়া, হলাণ্ড, ফ.ন্স, স্পেন, এমনকি ব্রিটেনে প্য্ত পঞ্চদশ 

শতকের শেষেই মুদ্রণ শিক্ুপ বিস্তৃতি লাভ করে । এই বিষয়টি পরে বলা যাইবে। 
বঙমান যুগে শিক্ষাবিসতারে, সাহিতে।র প্রসারে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির গোড়াপন্তনে 

শদ্রণ শিজ্প যে কতখানি রসদ জোগাইয়াছে তাহ? শিক্ষিতমাত্রেই অনুধাবন করিতে 

গারেন। এককথায় গুয়েটেনবাঞ্ প্রধতিত মুদ্রণ শিপ বিশববাসীকে সঞ্জীবিত করিয়া 

রাখিয়াছে বলা চলে । * | 
গিবাস্পা্ি 

* প্রবন্ধ রচনায় নিমনলিখিত গ্রন্থাদি হইতে সাহায] লইয়াছি £ 

(1) 775 111767111017 01 12717117151 11 07770 247 015 50722 7725471679 

-*11092088 চাওেত০1ও 08006611955 

15০০ সান ্ম৯সপ:  এসত১ প.এ০্কয পি ৮ শপ সিএস এ দর তন আব জর ৯২২০৮ 
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(2) 71/67/1164 22075 ০) 217711172--7, 5, 96610618, 1959 

(3) 49965015608) 101)901)+7750০)019296018 001681010108-79010126 

11. 1960 

(4) 0000108” +7020650101056015 91101710109 ৬০1, 18, 1960 

(5) £1%8112” 160)910106815 05559900570 1009010 79110011097 

5, 8, 91০0৮, 

7716517/25171071) 10176 3১ 1962 

প্রবন্ধটি “'্রীসরস্বতী”র ১ম বষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং শ্রীসরম্বতী 

প্রেসের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইল ॥ 

--জম্পার্দক 

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

কাগজের মূল্য, ছ।প। খরচ ও ডাক মাশুল ব.দ্ধির ফলে গ্রণথাগার” প্রকাশ 

অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। সদস্যদের চাঁদার উপর "গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব 

সম্পূণ“ভাবে নিভ'র করে। সতরাং চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে সদস্যরা আমাদের 

সঙ্গে সহযোগিতা ন! করলে গ্রল্থাগারের” সংচ্ঠ2 প্রকাশন সম্ভব নয় । আমরা 

সদসাদের অবিলদ্বে ১৯৬৩ সালের চাঁদা পরিশোধ করবার জন্য অনুরোধ করছি। 

আমরা দ5ঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই চাঁদা না পেলে আগামী সংখ্যা থেকে আর 

“গ্রদ্থাগার” পাঠানো সম্ভব হবে না। - 

সম্পাদক 

বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 



টি ২ 

পাধ্ষ্দ ণ্থ্ 
বাধষিক সাধারণ সভা 

গত ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রদ্থাগারে বগুগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

সপ্তবিংশতিতম বাধিক সাধারণ সভ1 ও নিব্ণচন অনুচিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব 

করেন খ্রীতিনকড়ি দত্ত । পরিষদের কাউন্সিলে নিম্নলিখিত ব্যকজিগণ নিবণচিত 

হয়েছেন । 
সভাপতি-_শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় এম এল এ 

্ (পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্ শাসন বিভাগের মন্ত্রী ) 

সহ-সভাপতি--সবশ্রী। অরবি'্দভূষণ সেনগুপ্ত, বি এস, কেশবন, প্রমীলচন্দ্র বস, 

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি দত্ত 

সম্পাদক--শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্র্থাগারিক--শ্রীসম্তোষ বসু 

যুগ্ম সম্পাদক--শ্রীসৌরেদ্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় কোষাধাক্ষ-শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সহঃ সম্পাদক-_শ্রীগরুশরণ দাশগ-প্ত সমপাদক, গ্রন্থাগার-_অরুণ দাশগুপ্ত 

অদ্য £ 

(ক) দাতা, আজীবন এবং সাধারণ সদস্যদের প্রতিনিধি-_-১৫ 

সবশ্রী গ্রবীর রায় চৌধুরী, ফণিভুষণ রায়, বাণী বস, মঞ্গলাপ্রসাদ সিংহ, গণেশ 

ভট্রাচার্য, গোবিম্দলাল রায়, গোম্ঠবিহারী চট্োপাধ্যায়ঃ চঞ্চলকুমার সেন, গীতা মিত্র, 

প্রমোদচন্দ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়, দরিলীপকুমার বস বিনয়ভূষণ রায়, শান্তিপদ ভট্টাচাষ" 

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, রামরঞ্জন ভট্টাচাষ*। 

(খ) (জেলাভিত্তিক ) প্রতিষ্ঠান সদস্যদের গ্রতিনিধি-_২৩ 

বাঁকুড়া ঃ ধুহবসংহতি। বীরভূম £ জেলা গ্রম্থাগার | বর্ধমান £ মাখনলাল 
পাঠাগার, চিত্তরঞ্জন পাঠা মশ্দির। কলিকাতা ঃ মাইকেল মধুসদন গ্রন্থাগার, কানাই 
স্মৃতি পাঠাগার, শিশির স্মৃতি পাঠাগার, ভারত সভা গ্রন্থাগার ॥ কুচবিহার £ 

পি ভি এন এন গ্রন্থাগার । দাজিলিং £ রব্রঃমফিল্ড সাধারণ গ্রন্থাগার । হুগলী £ 

মহানাদ সাধারণ পাঠাগার, মগরা সাধারণ পাঠাগার, শ্রীরামপুর সাধারণ পাঠাগার । 

হাওড়া ঃ দুল্যা মিলন মন্দির । মালদহ £ বান্ধব পাঠাগার। জলপাইগুড়ি £ 

এডওয়া সেভেন স্মৃতি পাঠাগার । মেদিনীপুর $ রাজনারায়ণ বস স্মৃতি 

পাঠাগার । মুশিদাবাদ £$ লালগোল এন এম একাডেমী সাধারণ পাঠাগার । নদীর £ 

নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগার । পুরুলিয়াঃ হরিপদ স্মতি সাহিত্য মন্দির । 

২৪ পরগণণ £ সোদপুর সাধারণ পাঠাগার, সংধাস্ম-তি গ্রন্থাগার । পশ্চিম দিনাজপুর £ 
জেলা গ্রন্থাগার । 
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নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের প্র“তনিধি_-১৫ 
(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালর (২) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, (৩) বিশ্ব- 

ভারতী .6৪) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ (৫) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (৬) বর্ধমান 

বিশ্ববিদ্যালয় (৭) কল্যাণী বিশববিদ্যালয় (৮) উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, (১) রবীঘ্দ্ 

ভারতী বিশববিদ্যালয় (১০) কলিকাত! কপেণরেশন (১১) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক 

শিক্ষাবোভ* (১২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধদ, কলিক।তাঁ, (১৩) বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেত। 

ও প্রকাশক সভ1 (১৪) পশ্চিমবগুগ মিউনিসিপ্যাল এযাসোসিয়েশন (১৫) রাজ্য কেন্দ্রীয় 

গ্রন্থাগার, কলিকাতা 
সভায় ১৯৬১ সালের কায"বিবরণী ও আয্ন-বায়ের পরীক্ষিত হিসাব সব সন্্তি- 

ক্রমে অন,.মোদিত হয় । 
অলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসৌরেন গণ্গোপাধ্যায় বলেন যে, পরিষদ ক্রীত জমির 

মূল্য কিস্তির পরিবতে একবারে পরিশোধ করলে অ.নক অর্থের সাশ্রয় হবে। 

সেজন্য সদস্যদের সক্রিয় হ'তে হবে। 

শ্রীনিমণলেন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রম্থাগারিকদের অনিয়মিত বেতন দানের 

কয়েকটি দঙ্টান্ত উল্লেখ করে পরিষদকে অবলম্বে সরকারের সঙ্গে আলোচন। করে 

এই অব্যবস্থ৷ অবসানের জন্য চেজ্টা করবার অনুরোধ করেন। 

শ্রীসৃশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে গ্রন্থাগারিকদের যথাসময়ে বেতন দেবার জন্য 

সরকার গ্র'ম্য গ্রন্থাগার কতৃ“পক্ষদের “রিজাভ“ ফাণ্ড' গঠনের যে পরামশ* দিয়াছিলেন 

কোন গ্রন্থাগারে তা কায“করী করা হয়নি । 

শ্রীগগোপাল পাল 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সময়মত প্রকাশের জন্য এবং পল্লী অঞ্চলের 
গ্রন্থাগার ব্যংস্থা সন্বন্ণে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। লাভের জন্য পল্লী অঞ্চলে প্রতিনিধি 
প্রেরণের পরামশ" দেন। 

্রীপ্রবীর রায় গৌধুগ্গী বলেন যে পরিষদের নিবণচনে সাধারণতঃ ন:টিমেয় সংখাক 

সভ্য অংশ গ্রহণ করেন। পোছ্টাল বালট প্রথা প্রবতিত হলে সুদূর পল্লী অঞ্চল 

থেকে যে সমস্ত সভা বাধষিক সভায় উপস্থিত হতে সক্ষম হন না তাঁরাও নিবণচনে অংশ 

গ্রহণ করতে পারেন। এই বাবস্থা সম্ভব না হলে গ্রন্থাগার সন্দেলণ্রে প্রাক্কালে 

বাধিক সাধারণ সভা ও নিবণচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। 

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে প্রত্যেক বংসর হিসাব পরীক্ষ। বিলম্বিত 

হবার জন্য পরিষদের ব'ধিক সাধারণ সভা এবং নিবণচন যথ! সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া 

সম্ভব হয় না। তিনি অবশ্য আশা করেন পরবতী সভা যথা সময়ে অন-ষ্ঠিত হবে। 

পরিষদের আথিক দঃরবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে মভাগণ বকেয়া চাঁদা শোধ 

করে দিলে কিছু আথিক সুরাহা হয়। গৃহ নিম্ণাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ 
করবার জনা তিনি সভাগণকে অনুরোধ করেন। 

পরিষদের কার্ষের সংচ্ঠ? পরিচালনায় সহযোগ্গিতার জন্য তিনি মভ্যদের ধনাবাদ 
দ্লানান। 
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শ্ীশিবশঙ্কর মিত্র 
কলিকাত। বিশববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রশ্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

সদস্য ও শ.ভাকাৎখী শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র এই বংসর তাঁর “সঃন্দরবন” গ্রম্থখানির জন্য 

রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেছেন । এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য পরিষদ শ্বভাবতঃই 
গবিত ॥। বাধিক সাধারণ সভায় তাঁকে পরিষদের পক্ষ হ'তে অভিন'দন জ্ঞাপন করা 

হয়। শ্রী মিত্র এই অভিনন্দের উত্তরে পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। 
সুন্দরবন পুস্তক খানির প্রকাশক হলেন কথা শিল্প প্রকাশন । সনন্দরবনের 

পটভূমিকায় রচিত শ্রী মিত্রের অন্য আর একখানি গ্রন্থ “সন্দরবনের আজগন সদর” 

ও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে । 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ-_সপ্তাহাস্তিক কোষ 

গত ৫ই জান:য়ায়ী ১৯৬৩ এই বৎসরের সপ্তাহান্তিক কোসের উদ্বোধন হয়েছে । 

যথারীতি ছাত্র নিবচনের জন্য 25901১০70০6 55৮ এর বন্দোবস্ত কর। হয়েছিল। 

নিবণনে বিভি'ন প্রতিষ্ঠানে কম“রত গ্রন্থাগার কমীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। 

শ্রীবি এস কেশবন দিল্লীতে কম“ভার গ্রহণ করায় কলিকাতা৷ বি*ববিদ্যালয়ের 

কেদদ্রীয় গ্র্থাগারিক শ্্রীপ্রমীলচ'দ্র বস্ এই শিক্ষণ বিভাগের পরিচালনার দায়িত্বভার 

গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। পরিবতিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যসূী এবং শিক্ষণ 

ব্যবস্থার পঞ্বিতনের সিদ্ধান্ত গৃহখত হয়েছে । 

কাউন্সিলের প্রথম সভ। 

বরা জানুয়ারী ১৯৬৩ বাইটাস“ বিজ্ডিংসে শ্রীশৈলকুমার ম.খোপাধ্যায়ের কক্ষে 

কাউ।ন্সলের প্রথম সভায় নিম্নলিখিত জ্টান্ডিং কমিটি নিবণাচিত হয় £ 

সংগঠন ও সংযোগ কমিটি 
সভাপতি ঃ শ্রীসবোধকুম!র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক £ শ্রীগুরুশরণ দাশগহ্ত 

সভ্য ঃ--0১) সবশ্ভী মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ২) গীতা মিত্র (৩) জলি গং্ত 9) নিখিল 

ভট্রাচাষ" (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (৬) সম্দ্রাংশ মিত্র (৭) অংশাক বস? এবংপরিষদের 

প্রতিজ্ঠানগত সভ্যবন্দ । 

গ্রন্থাগার ও প্রকাশন কমিটি 
সভাপতি--শ্রীতিনকড়ি দত্ত । সম্পাদক--শ্রীঅরুণকাম্তি দাশগু্তে। 

সভ্য ঃ--সবনন্রী (১) -সারেদ্দুমোহন গংগ্গাপাধ্যার়, (২) পাথসঃবীয় গুহ, 
(৩) নীহাবুকান্তি চট্টোপাধ্যায় | 
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গৃহ নির্মাণ 
সভাপতি £ শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজহমদার, সমগাদক £ শ্রীসোৌবেন্দ্রমোহন গঞঙ্গো" 

পাধ্যায়। সভ্য £--সবণ্্ী (১) গোম্টবিহারী চট্োপাধ্যায়, €২) প্রবীর রায়চোধবত্রী, 

(৩) কমলাকান্ত প্রামাণিক, (৪) গোবিম্দলাল রায়, ৫) রামরঞ্জন ভট্টাচান (৬) 

পৃণেন্দ প্রামাণিক, থে) পাথ* লাহিড়ী । 

্রন্থাগারিকত। শিক্ষণ কমিটি 
সভাপতি--পরিচালক £ শ্রীগ্রমীলচন্দ্র বস । সম্পাদক £ঃ শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুত. 

সভ্য £ সবর (১) বিমলেন্দু মজমদার, (২) প্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩) 

সুবোধকূমার মুখোপাধ্যায়, (8) ফণিভূষণ রায়, ৫) অরবিন্দভূষণ সেনগুপ্ত, ৬) 

বিনয়েশ্দ্রনাথ সেনগৃ্ত, (৭) আদিত্যকুমার ওহদেদার, (৮) গোবিন্দভুষণ ঘোষ, 

(৯) সনীলবিহারী ঘোষ, (১০) সন্তোষ কুমার বসহ। 

পশ্চিম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার নির্দেশিক। কমিটি 
সভাপতি £ শ্রীমতী বাণী বস, সম্পাদক £ শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, সভ্য ঃ 

সর্বশ্রী (১) দিলীপকুমার বস, ২) অরুণকাম্তি দাশগুস্ত, ত৩) অশোক। ধর (8( 

বাসহদেব লাহিড়ী, ৫) বিনয়ভূষণ রায়, (৬) মণ্গলাপ্রসাদ সিংহ, ৭) গণেশ 

ভট্রাচাঘ' (৮) ফণিভূুষণ রায় । 

পুস্তক নির্বাচন কমিটি 
সভাপতি £ শ্ীঅজিতকুমার ম.খোপাধ্যায়, সম্পাদিক! £ শ্রীমতী কৃষ্ণ দত্ত। 

সভ্য £ গব্ভ্ী১। অমিতা মিত্র, ২। গৌরী রায়, ৩। কাম্তিভূষণ রায়, ৪1 মগ্গলা 

প্রসাদ সিংহ+ &। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ । প্রবীর রায়চৌধুরী, ৭। প্রীতি মিত্র। 

কারিগরী পঠন পাঠন ও সহায়ক কমিটি 
সভাপতি-শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেনগঞ্তে । সম্পাদক £ শ্ত্রাগণেশ ভট্টাচায*। 

সভ্য £--সব্ত্রী (১) ফণিভূষণ রায় (২) প্রবীর রায়চৌধুরী, (৩) অভয় সরকার, 

(8) শাম্তিপদ ভট্রাচাঘ ৫৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় । 

হিসাব ও অর্থসংক্রান্ত কমিটি 
সভাপতি--শ্রীঅনাথবন্ধৃ দত্ত, সম্পাদক £ শ্রীগৃরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সভা £ 

সবন্ত্রী ১) পুণে্দ; প্রামাণিক, (২) ফণীভূষণ রায়, (৩) বাণী বসু, (8) সৌরেশ্দ্ 

মোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 

বিভ্ভালয় গ্রন্থাগার কমিটি 
সভাপতি £ শ্রীতিনকড়ি দত্ত । সম্পাদক ঃ শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় সভ্য £ 

সব্শ্ত্রী ১১) মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (২) নন্দিত দে, (৩) গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 

(৪) বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, (6 রামমোহন বসব, (৬) চগ্চলকুমার সেন, (৭) 
বিনয়ভূষণ রায় । 
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গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ কমিটি 
সভাপতি £ শ্রীঅরবিন্দভুষণ সেনগুপ্ত, সম্পাদক £ শ্রীসন্তোষ বসহ, সভ্যঃ 

সবশ্্রী (১) চঞ্চলকুমার সেন, ৫২) দিলীপকুমার বস, (৩) গণেশ ভট্রাচাষত (8) 

ফণিভৃষণ রায়, (৫) বিনয়ভুষণ রায় । 

কাউন্সিলের সভায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের অনিয়মিত বেতন প্রদান সম্পকে" 

ক্রমবধ'মান অভিযোগের প্রতিকারের জন্য পশ্চিমবগ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের দি 

আকর্ধণ করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবের অনুলিপি সরকারী 

উদ্যোগে স্থাপিত সমস্ত গ্রত্থাগারিকদের নিকট প্রেরিত হয় £ 

“বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এই সভা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থায় অন্তগ“ত গ্রামীণ গ্রশ্থাগারিকদের বেতন যথা সময়ে না পাওয়া সম্পকিত 

অভিযোগের প্রতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের দষ্টি আকষণ করিতেছে । বওগীয় 

গ্রথাগার পরিষদের কমণ্পরিষদ আরও আশ করে যে রাজ্য সরকার এই সব গ্রন্থাগার 

কমীদের যথাসময়ে বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং এই সম্বন্ধে যথাযথ কর্তৃ- 

পক্ষকে নিদেশ দিবেন। 

(ম্বাঃ) শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 
সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রণ্থাগার পরিষদ" 

ওয়েষ্টবেজল কলেজ কোড এমকোয়ারী কমিশন 

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কোড অনযায়ী গঠিত “গ্টীচাস* কাউদ্সিলে” গ্রদ্থাগারিকদের 
থান হয়নি । পরিষদ এই বিষয়টির প্রতি কমিশনের দষ্টি আকষণ করেন । কমিশনের 

আহ্বানে পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং 

শ্রীবিমল মজুমদার টীচা্স কাউন্সিলে গ্রম্থাগারিকদের গ্রহণ করবার ম্বপক্ষে পরিষদের 

বক্তব্য পেশ করেন। 

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির পক্ষ হতেও কমিশনের নিকট অনষপ 

বজ্জব্য উপস্থিত করা হয় । 

কলিকাতা হাইকোটের প্রাজন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভুষণ চক্রবতাঁ এই 

কমিশনের সভাপতি । 

পশ্চিমবজ বেতন কমিটির নপারিশ 

পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিটির সুপারিশে সরকারী পরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের 
গ্রত্থাগারিকদের সম্বন্ধে সুবিচার করা হয়নি । ্ 

এই সম্বন্ধে পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের নবনিষুজ্ত শিক্ষা অধিকতণ 
ডাঃ ভবতোষ দত্তর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি পরিষদের বজবা ধেষ সহকারে 

বণ করেন এবং সহাননভূতির সঙ্গে বিবেচন৷ করবার প্রতিশ্রঃতি দেন । 



৩৪৮ গ্রন্থাগার [ পৌষ 

গ্রন্থাগার দিবস 
এই বৎসর যথারীতি বগগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে গ্নশ্থাগার দিবস” 

পালিত হয়। বত'মান জাতীয় সগ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসে 

“জাতীয় প্রতিরক্ষায় গ্রম্থাগারের ভূমিকা" আলোচনার বিষয়বন্তু নির্বাচিত হয়। 

মহাজাতি সদনে ২০শে ডিসেম্ববের অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ 

প্রতাপচণ্দ্র চণ্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগের অধিকতণ ডাঃ ভবতোধ দত্ত প্রধান 

অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 

পরিষদের সহঃ সভাপতি এবং কলিকাত! বি*ববিদ্যালয়ের গ্রম্থাগারিক শ্রীপ্রমীলচন্দ্ 
বস" বলেন ষে অতীত অভিজ্ঞত1 হইতে দেখা গেছে যে ষদ্ধাবস্থায় লোকের কাজের 

দায়িত্ব বৃদ্ধি পেলেও বইয়ের চাহিদ1] কমে না। পক্ষান্তরে, এ চাহিদ। বৃদ্ধি পায় । 

কর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও লোকে যহদ্ধ, প্রতিরক্ষা, উৎপাদন বৃদ্ধি, অসামরিক প্রতিরক্ষা 

প্রভূতি যুদ্ধ সম্পকিত বিষয়ের বই পাঠে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের দেশের 

বর্তমান জরুরী অবস্থায় জনসাধারণের এই আগ্রহের সাথে যথোপধ্জ সহযোগিতা 

করবার বিরাট দায়িত্ব গ্রদ্থাগারিকদের স্কম্ধে ন।স্ত হয়েছে । মূল্যবান পুষ্তক ও 

পত্র পত্রিক' প্রভূতি যাহাতে সম্ভাব্য বিমান আক্রমণে নষ্ট না হয় তার জন্য প্রয়োজন 

হলে স্থানাম্তরে প্রেরণ করা প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন। গত 

বিরযহদ্ধের সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান এবং দংজ্প্রাপ্য পৃস্তকাদি 

মহশিদাবাদে স্থানান্তর করা হয়েছিল । 

ডাঃ ভবতোষ দত্ত বলেন যে গ্রম্থাগারিকগণ কেবল গ্রম্থ রক্ষক নহেন তাঁদের 

পাঠকও হতে হবে । পাঠক পাধারণকে পংস্তক নিবণচনে সাহাযা করাও গ্রম্থাগারিকের 
অন্যতম দায়িত্ব। 

সভাপতির ভাষণে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র বলেন যে, যে কোন অস্ত্র অপেক্ষা চিন্তার 

শক্তি অধিক এবং গ্রন্থ চিন্তার প্রবাহ বিস্তারের অত্যন্ত সার্থক এক মাধাম । গ্রদ্থের 

মারফত যাতে কোন ক্ষতিকারক চিন্তা বা' প্রচার জনমানসে প্রবেশ না করে সেদিকে 

সকলের বিশেষ করে গ্রত্থাগারিকদের নজর রাখা প্রয়োজন । 

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সব“সন্মতিক্রমে গৃহীত হয় £__ 
"এই সভার অভিমত এই যে গণতণ্্রবাদী দেশে জনসাধারণকে দেশের অবস্থা 

সম্বন্ধে সম্যক:ভাবে সচেতন ও সক্রিয় করিতে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম । চৈনিক 
আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহাদের মনোবল 

অটট রাখিবার জনা ও দেশহিতে সবশিক্তি নিয়োজিত করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য 
এই গুরুত্ব বছগনণে বধিত হইয়াছে। 

সুতরাং এই সভা বাংলা দেশের সমক্ত গ্রন্থাগার কমীদের অনুরোধ করিতেছে যে 

তাঁহারা অধিকতর জনসংযোগ, উৎপাদন বৃচ্ধি সংক্রান্ত পংস্তকাদি প্রচার, প্রতিরক্ষা 

বিষয়ক পত্রপত্রিকারদি প্রচার এবং আলোচন। সভার মাধামে ্থাগারগদলিকে জয়রী 
অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলুন । 



১৬৬৯ ] গরিষদ কথ। ৩৪৯ 

এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে, সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের 
পরিকজ্পনাগ;লিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়৷ জাতীয় প্রতিরক্ষার প্রয়াসে গ্রম্থাথারকে 

কাধকরী করিয়া তুলঃন ।"" 

সভার প্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীণ“ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান 
পত্র বিতরণ করেন ডঃ ভবতোষ দত্ত। ৮৭ জন ছাত্রছাত্রী আগম্ট মাসে অনুষ্ঠিত 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইদিন সভার শেষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের প্রান 

ছাত্রছাত্রীদের পুনমিলন উৎসব অনংষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একখানি মনোজ্ঞ 

পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসব কমিটির সভাপতি শ্রীফণিভূষণ রায় সকলকে 

অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডঃ প্রতাপচম্দ্র চন্দ্র এবং 
ডাঃ ভবতোষ দত্ত প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকখানি দেশাত্মবোধক 

রবীন্দ্র সগ্গীঠ পরিবেশিত হয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় । 

লাইব্রেরী ভাইবেক্টবী __-_- 

ডাইরেক্পীর মব্দ্রণ সমাপ্ত প্রায়। যে সমস্ত গ্রন্থাগার এখনও তথ্য 

সরবরাহ করেন নি, ডাইপেকইরীর সংযোজনীতে প্রকাশের জন্য অবিলম্বে তা 

প্রেরণ করবার জনা অনুরোধ করা হচ্ছে । তথ্য প্রেরণের ফর্ম পরিষদ অফিস 

"থকে পাওয়া যাবে। 

সপ্তদশ বঙ্গীঘ্ গ্রন্থাগাত্র সম্মেলন 

বগ্গীয় গ্রম্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় আগামী 

ইচ্টারের ছুটিতে (১২ই, ১৩ই এপ্রিল ১৯৬৩) অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের স্থান ও মূল 

দ্রাচ্য বিষন্ন সম্পকে পরিষদের কার্যনিবণহক সমিতি শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 

ধরবেন । যাঁরা শ্বীয় এলাকায় সম্মেলনের ব্যবস্থাপনা করতে প্রস্তুত 

তাঁদের অবিলম্বে পরিষদ কাষণলয়ে যোগাযোগ করবার জনা অনুরোধ জানানো 

হচ্ছে। সম্মেলনে যাঁর। টেকনিক্যাল প্রবন্ধ উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক তাঁদের 

৩১শে মার্চের মধ্যে প্রবত্ধের কপি পাঠাতে হবে। 

সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ পরিষদের কারযনিবণহক সমিতি 

আহবান করছেন। 

তরল 



চার 
“দর্ছি? 

নিম(তিত| মহেজ্্রনাথ স্মৃতি পাঠাগার 
সম্প্রতি নিমতিত মহেম্দ্রনাথ স্মৃতি পাঠাগারটিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রাম্য 

গ্রত্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন । এই গ্রন্থাগারটি লইয়। মুশিদাবাদ জেলায় 

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত গ্রম্থাগারের মোট সংখ্যা হইল ৩২। মহকুমা ভিত্তিক 

হিসাব নিম্নরূপ £ (১) সদর মহকুমা ৮১ লালবাগ ৮, জঞ্গীপুর ৯ এবং 

কান্দি ৭। 

অদ্র ভবিষ্যতে এই মহকুমাগহলিতে এক একটি করিয়া মহকুমা গ্রন্থাগার 

স্থাপিত হইবে । 

পল্লী গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ-শিবির 

হাসানবাদ ১নং উন্নয়ন সংস্থার প্রচে্টায় গত ১৭ই নভেম্বর থেকে ১৯শে 

নবেদ্বর পযন্ত নাসিরুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৯ জন পল্লী গ্রত্থাগারিকদের 

নিয়ে একটি শিবির পরিচালনা করা হয় ॥। এই শিবিরে ১নং উন্নয়ন সংস্থার ১২ট 

পল্লী পাঠাগারের কসিবন্দ যোগদান করেন। টাকী রারীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 

গ্রথাগারিক ও সহগগ্রম্থাগারিক এই তিন দিন গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিন্ন দিক 

মম্বন্ধে আলোচন। করেন । 

বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের সহায়তায় গ্রন্থাগারের উপর একটি ক্ষন প্রদশ'নী4ও 

ব।বস্থ। করা হয় । বৎগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন বিশিষ্ট কমী শিবিরে 

উপদ্থিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্ব্ধে আলোচনা করেন । 
পশ্চিমবওগ সরকারের প্রচারবিভাগ শিবিরে দং'দিন ছায়াচিত্র প্রদশ'নীর বাবস্থা 

করেন এবং স্থানীয় সত্ঘ একটি নাটক মঞ্চথ করেন । 

সমান্তি অন:ম্তানে জেল সমাজশিক্ষা আধিকারিক পল্লী পাঠাগারের মাধমে 

কমাঁদের জনশিক্ষা প্রসারের উ.দ্দশো ব্যাপক প্রচেন্টার জন্য অন,.রোধ করেন । শিবির- 

বাসীদের প্রশংসাপত্র বিতরণের পর শিবিরের কাজ সমাপ্ত হয়। 

চ্থানীয় গিয়াসংদ্দিন স্মৃতি সাধারণ পাঠাগারের সহায়তায় শিবিরের কাষসচি 
সাফল্যমন্ডিত হয়। 



রাখা 
জাতীয় গ্রন্থাগার 

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্র্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন দিজ্লীস্থ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল 
সায়েম্টিফিক ডকুমেম্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিষুজ হওয়ায় উপগ্রন্থাগারিক 
শ্রীযাদব মৃরলীধর মূলে গ্রদ্থাগাবিক নিষংক্ত হয়েছন। 

হাওড়া জেল। গ্রন্থাগার 

হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক ১৯৬২ সালে গৃহীত পরীক্ষায় যাঁরা 
উত্তীর্ণ হরেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া! হল। নামের পাশে বন্ধনীতে প্রত্যেকে যে 
বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন সেটা উল্লেখ কর! হল,_ 

১। গণেশচন্দ্র দাস (সি) ১১। তারকনাথ চ]াটাজী (বি) 

২। হরপ্রসাদ মাইতি (বি) ১২। অসীমকুমার-চক্রবতী €বি) 

৩। সাধনানন্দ ঘোষ (লি) ১৩। রবীন্দ্রনাথ মালাকার (এ) 

৪1 বি*বনাথ মান্না (সি) ১৪। সনৎকুমার মণ্ডল (বি) 

&। রত্বেনদ ভট্টাচার্য (সি) ১৫। যামিনীকান্ত দে (সি) 

৬। অমরেন্দ্রনাথ ভণ্টাচায (এ) ১৬। নিম“লকুমার মান্না (বি) 

৭। নিরঞ্জনকুমার শ (এ) ১৭। অসিতকুমার সরকার (এ) 

৮। অসিতকুমার ব্যানাজি (সি) ১৮। নারায়ণকৃষ্ণ ব্যানাজী (সি) 

৯। কালিদাশ ভট্টাচার্য (সি) ১৯। প্রকাশচন্দ্র মণ্ডল (সি) 

১০1 আসিরঞ্জন দে (সি) ২০। গোপীকান্ত মুখোপাধ্যায় (এ) 

২১। নিমাইচ৮ম্ছু মন্ডল (সি) 

দিল্লা পাবলিক লাইব্রেরী 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালীর সভাপতিত্বে দিলী পার্ক লাইব্রেরীর 

একাদশ প্রতিজ্ঞ বাধিকী উদযাপিত হয়েছে । বত'মানে এই গ্রম্থাগারের পাঠকের 

সংখ্যা ৪৬,৯০০ এবং দেনিক ৩,০০০ পুস্তক লেনদেন হয়। ১৯৬৩ সালের মধ্যে 

এই গ্রন্থাগারে অন্ধ পাঠকদের জন্য এব্রেইল বিভাগগ খোলা হবে। তৃতীয় 
পঞ্চ বাধিকী পরিকঙ্পনা কালে এই গ্রন্থাগারটিকে কেন্দ্র শাসিত দিল্লী অঞ্চলের 

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার রূপে সংগঠিত করা হবে, এই গ্রন্থাগারের কতকগুলি শাখা 

দিল্লীর কয়েকটি স্থানে স্থাপিত হবে॥ ইন্ট গ্যাটেল নগর এবং সরোজিনী নগরে 

দুইটি শাখ! স্থাপনের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত প্রায় ৷ দিল্লী পারিক লাইব্রেরী অন্যান্য 
রাজ্য কতৃক অনুকরণ উপযোগী একটি আদশ” গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। প্রবর্তন করছেন । 

দ্বারকাদাসঃগ্রন্থাগার 
গত ১ল ডিসেম্বর,.১৯৬২ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃফণ চন্ডীগড়ে ৬ লক্ষ টাকা মূলোর 

লাজপত ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন॥। এই ভবনে ৩০,০০০ পুস্তক সম্বলিত 
দ্বারকাদাস গ্রম্থাগ্ার অবস্থিত থাকবে ॥ এই গ্রন্থাগারে লাল লাজপত রায় এবং 
লাল। হরকিষণ লালের বাজিপাত পুস্তক নংগ্রহ রাখ হবে। 



৬৫২ গ্রন্থাগার পৌষ 

হিমালয় তথ্য প্রদর্শনী 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে চীনা আক্রমণের পটভূমিকার হিমালয় অঞ্চলের যথাযথ 

পরিচয়কে জনসমক্ষে তলে ধরার জন্য রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এক প্রদশ'নীর আয়োজন 

করেহিলেন। নেফা থেকে লাদাক পযত হিমালয়ের ভারতাঞ্চল এবং সেই সঙ্গে অন্য 

পারকেও এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপন কর হয়েছিল৷ 

প্রত্যক্ষভাবে চীনা আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াতে আজ আমাদের দেশের 

এই অঞ্চলগুলো স্বভাবতই দেশবাসীর কৌতুহল উদ্রেক করেছে । যার! আক্রমণ করেছে 

এবং যারা আক্রান্ত হয়েছে উভয়ের সম্পকে'ই এই কোতুহল প্রকাশ পাচ্ছে। সেই 

কৌতুহল নিবত্তির দায়িত্ব নিয়েই রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিমালয়ের উভয় অঞ্চলকে 

প,্তক প্রদর্শনীর সাহায্যে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। প্রদর্শনীতে ২০১টি বই 

স্থান পেয়েছে । তাছাড়া রয়েছে কিছু দলিল এবং মানচিত্র ॥ সাজানো বইগুলোর 

দিকে চোখ রেখে প্রথমেই যেটা চোখে পড়েছে তা হল হিমালয়ের বিভিন্ন দেশ 

ও আমাদের সীমান্ত অঞ্চগুলো সম্পর্কে নানাদিক থেকে যতগুলো! বইএর এখানে 

সন্নিবেশ কর! হয়েছে তার অধিকাংশই অ-অভারতীয় পশ্ডিত বাজিদের লেখা । এবং 
সে লেখা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। এ থেকেই ধারণা কর! যেতে পারে 

ভারতবাসী এ যাবং কাল এ সব অঞ্চল সম্পকে কত কম অভিজ্ঞতা সণ্য় করতে 

পেরেছে । লেখকদের মধ্যে আছেন বিশ্বের অনাতম শ্রেষ্ঠ নৃ-তত্ত্বিদ ডাঃ ভেরিয়ার 

এলইউন, যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকারের অনুরোধে আসামের 

ন:-তত্তৰ গবেষণার কাজে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন॥ ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত 

অঞ্চল সম্বন্ধে তাঁর লেখা সব কটি বই, ফিউরার হোমিনডর্ফক এর নেফা অঞ্চল সম্পকে 

সব বই, নেপাল সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের রচনা, ভুটান সম্পর্কে আযশলে ইডেনের 

একটি প্রামাণ্য বই এ প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে । কাশ্মীর ও লাদাক 

অঞ্চলেরও পুর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে এখানে । যে তিব্বতকে কেন্দ্র করে হিমালয় 

অঞ্চলে চীনের প্রথম ব্যাপক আক্রমণ সেই তিষ্বতের ভোগলিক, আধ্যাত্মিক ও 

সাংস্কৃতিক দিক সম্পকে মূল্যবান রচনার সমাবেশ হয়েছে । এর পর উল্লেখযোগ্য 

হ'ল আক্রমণকারী চীন। কিন্তু এখানে প্রথমে আন৷ হয়েছে সেই এতিহ্য সমঞ্ধ 
চীনকে--যে চীন আমাদের চিরক।লের চেনা । তারপর দেখানো হয়েছে বিস্লব-- 
বিস্লবোত্তুর গণচীন--এবং আজকের নয়াচীন--যেখানে মাও সে তুং এর লেখা 

গেরিলাধুদ্ধ সম্পর্কে একখানি বই ॥ কৌতূহলী দর্শককে এই বিষয়ে মাও-এর নিজস্ব 

বক্তব্য জানতে সাহাধা করবে । আর আছে বিভিন্ন বই-এ চীনের অর্থনৈতিক চিত্র-- 
চীনের জনসমন্যা ও আভ্যন্তরীণ নানারপ সমস্যা। . রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আয়োজিত 

এই সময়োচিত প্রদর্শনাটি প্রত্যেক দর্শককে আজকের প্রকৃত অবস্থা জানতে 
যথাথ ই সাহাধা করেছে। 



গা 

[ এই সংধ্যা ধেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি সম্পাদকীষ 

প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। ] 

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার সম্বদ্ধে সাধারণ ভাবেই সচেতনতার অভাব । গ্রম্থাগার 

প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহলে যে ভাবালহতা এবং উচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে, তাবু সামান্যতম 

অংশকে যদি বাস্তবে রূপায়িত করা যেত তবে আমাদের দেশের গ্রদ্থাগার জগতের 

চিত্রপট অন্যরকম হ'ত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় গ্রদ্থাগার সম্বন্ধে 

কোন আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে। 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগ্বার বিংশ শতাব্দীর অবদান । পথিবীর অন্যান্য দেশে গত 

পঞ্চাশ বছরে বিবত'নের ধারায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ক্রমবিকাশ লাভ করেছে । 

যে হারে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমোদন্নতি হয়েছে বিদ্যালয় গ্রম্থাগার ব্যবস্থার 

অগ্রগতি অবশ্য সে অনুপাতে মণ্থর ॥ তরুণদের শিক্ষা ববস্থার উপর দেশের ভবিষ্যত 

উন্নতি নিভ“রশীল--এই উপলহ্ধি থেকেই বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধনের 

জন্য শিক্ষাবিদের নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন । ছাত্রদের সৃজনশীল 

চিম্তাশক্তি স্ফূরণের সহায়তার জন্য পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়ত। অনস্বীকার্য । 

কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক এই পাঠাভ্যাস সমষ্টর সহায়ক হ'তে পারে না। পাঠ্য 

পুস্তকের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পাঠ্যবস্তু সরবরাহ ক! 

প্রয়োজন । সেজন্য শিক্ষা! ব্যবস্থার সম্পূরক হিসাবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থার সংটি। 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সংগঠন, পরিচালন ও উম্নতি সাধনের দায়িত্ব অভিভাবক, 

শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালকের । কিন্তু বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সঠিক 
ধারণার অভাব কাষধতঃ তার অগ্রগতি ব্যাহত করে ॥। নীচের চারটি প্রশ্নের জবাবের 

মধ্যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে £ 

(১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কি? 

(২) উন্নত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বাবস্থা কি? 

(৩) আমাদের দেশে বিদ্যালর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বত“মান পরিস্থিতি কি? 
(৪) অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকবূম্দ কিভাবে বিদ্যালয় 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্নতির সহয়ক হতে পারেন? 
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(১) বিষ্ভালয় গ্রন্থাগার কি? 
বিদ্যালর গ্রন্থাগার কেবল কতগংলি গ্রন্থের সংগ্রহ্মাত্র নয়। গ্রন্থ সংগ্রহের 

ধথাযথ ব্যবহারের আগ্রহ, পরিবেশ ও সযোগ সংবিধা সি না করলে তা গ্রন্থাগার 

পদবাচ্য হয় না। বিদ্যালয় ছাত্রকে পঠন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়, কিন্তু গ্রন্থাগার গ্রণ্থ 

পাঠের আগ্রহ সংট্টি করে । গ্রদ্থ সংগ্রহের যৌক্তিকতা তার ব্যবহারে । গ্রন্থ ব্যবহারের 

সহায়ক হলেন যথোপযুজ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রম্থাগারিক । বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তাই 

তিনটি মূল উপাদানের সমষ্টি £ 

(ক) গ্রন্থ সংগ্রহ (খ) গ্রন্থাগার গৃহ এবং গে) গ্রন্থ নিবাচনে এবং গ্রন্থ- 

সংগ্রহকে তরুণ পাঠকদের নিকট জীবন্ত করে তুলতে সঙ্গম গ্রদ্থাগারিক | 

(ক) গ্রন্থ সংগ্রহ £$ বর্তমান যুগে গ্রম্থসংগ্রহ কেবলমাত্র পংস্তকের 

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । পত্র পত্রিক1. চিত্র, গ্রামোফোন রেকড ইত্যার্দি এই সংগ্রহের 

অন্তরভূক্ত । বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র তথ্য সমৃদ্ধ আকর গ্রম্থ (রেফারেন্স বই ) 

থাকলে চলবে না । শিশৃমনের শ্বাভাবিক কৌতুহল এবং জর নতৃফা কেবলমাত্র শুঙ্ক 

তথা দ্বার নিবৃত্ত হয় না। তাঁর! “কি, “কেন”, কেমন করে” ইত্যাদি জিজ্ঞাসার 

চিত্তাকর্ষক উত্তরের প্রত্যাশী । যদি বিদ্যালয়ে উপযব্জ্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে 

তবে তরুণ পাঠকেরা আনন্দ, জ্ঞানলাভ বা তথ্য আহরণ, যে কোন উদ্দেশোর জনাই 

হ'ক না কেন গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে এবং প্রয়োজনীয় তথ/টি সংগ্রহ করবে। 

গ্রদ্থ সংগ্রহের আকার কেমন হবে? সাধারণতঃ এই সংগ্রহ তিন ধরণের চাহিদা 

পূরণ করতে সক্ষম হবে £ 

(১) ক্লাশের পাঠ্য বিষয় সম্পফ্িত প্রম্নের উত্তর দানে সক্ষম পুস্তক 

(২) ক্লাশে অথবা গ:হে পঠন পাঠনের জন্য পর্যাপ্ত পুস্তক 

তে) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় পুস্তক । 

আমেরিকার বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সাধারণতঃ গ্রন্থ সংগ্রহের আকার নিণয়ের জন্য 

নিম্নলিখিত মান অনুসরণ করা হয় £ 

২০র অধিক ছাত্র সমম্বিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে £-- 

(১) নিমনতম পুস্তক সংখ্যা £ ছাত্রপ্রতি ৫ 

(২) পর্যাপ্ত পং্তক সংখা? £ ছাত্রপ্রাতি ১০ 

(৩) বিশেষ ক্ষেত্রে ঃ ছাত্রপ্রতি ২০ 

গ্রন্থাগারে সব সময় অন্ততঃ ৫$০* খানি পঞ্তক থাকা প্রয়োজন । সেই 

হিসাবে নিম্নতম পুস্তক সংখ্যা হ'ল ২০* ৫+৫০০-*১৫৯০ | তিন থেকে পচ 

বছরের মধো পুস্তক সংখ্যা ছাত্রপ্রতি ১০খানি হওয়। উচিত। তারপর প্রতি বংসর 

ছাত্রপ্রতি ১ খানি পুস্তক ক্রয়ের সংস্থান রাখতে হবে । 
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শি-সাহিত্য প্রকাশন পরিকল্পনা 

মহত নাথ দত 

আধুনিক বাঙলার গোড়ার যৃগে দেখা যায় যে বাঙলা ভাষার পথিকৃৎ মনীষীরা 
বই রচন) করে নিজেরাই তা প্রকাশ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ হ্যলহেডের ব্যাকরণ, 

আপুজনের প্রথম ইংরেজী-বাঙল! অভিধান, কেরীর বাইবেলের অনুবাদ প্রভূতি অনেক 

নাম করা যেতে পারে । ইউরোপীয় মনীষীদের এই প্রচেষ্টা ভারতীয় মনীষীদের 

হাতে তুলে নিতে দেরী হল না। রামমোহন ১৮১৮ খীচ্টাম্দে ধমতলায় ইউনিটারিয়ান 
প্রেস স্থাপন করে নিজের রচিত বই নিজেই প্রকাশ করেছেন ॥। আরো পরবতীকালে 

ঈশ্বরচণ্দ্র বিদ্যাসাগর নিজে প্রকাশন! প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে নিজের বই প্রকাশ 

করেছেন । এ ধরণের বছ উদাহরণ আছে । বাংলার বাইরেও এইরপই হওয়া স্বাভাবিক । 

সমাজ যত অগ্রসর হয়, সামাজিক বিন্যাসও তত জর্টিল হয়। নিজ নিজ 

জীবিকায় বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন আর একই ব্যকির পক্ষে 

লেখক ও প্রকাশক হওয়া! সম্ভব হয়ে ওঠে না। লেখকের দায়িত্ব বই রচনা কর, 

প্রকাশকের দায়িত্ব সেই রচিত বই যথোপযংক্ত সৌম্ঠবে মুদ্রিত করে গাঠক-সাধারণের 

কাছে পরিবেশন করা। শ্বীকার করতেই হবে যে এই দুটোই বিশেষজ্ঞের কাজ 

এবং গ্রদ্থজগতে দুজনেই দুজনের পরিপূরক । একের সহযোগিতা ভিন অন্যজন 

নিরর্থক হয়ে যায়। লেখকের রচন। শৈলীই তার বৈশিষ্ট্য এবং সেই বিষয়ে তার 

বিশেষজ্ঞ হওয়ার অপেক্ষা রাখে । প্রকাশককেও তেমনি বিশেষজ্ঞ হতে হয় সেই 

রচনার্টির বই আকারে প্রকাশন বিষয়ে । অধিকম্তু বথাসম্ডব অধিকতর পাঠকের কাছে 

সেই বইটি পৌছে দেবার দায়িত্বও তাকে গ্রহণ করতে হয়। যোগ্য প্রকাশকের অভাবে 

অনেক উদ্নত রচনা ধিফল হতে দেখা গেছে । শিজ্পীর সামাজিক সার্থকতা শব্ধ 

শিক্পসূষ্টিতে নয়। সেই শিজ্পকে জনসমাজে পরিবেশন করে জনমানসকে আন্দোলিত 

করাতেই শিজ্পের পরিপূণ্ত1॥ লেখকের পক্ষে এই শেষের কাজটি করেন প্রকাশক । 

সামাজিক ও শিক্ষা জগতের বতণ্মান বিন্যাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগলির মত 

প্রকাশকের ডুমিক। কগ নয় । “71১6 686 09115156215 ৪ 5০01 04 1101560 91 
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প্রকাশকের দায়িত্ব, তা নয়; গ্রন্থজগতে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বও বেশ কিছু পরিমাণে 

তার হাতে এসে বতেছে। এই প্রসঙ্গে বিলাতের পেগ্গুইন এণ্ড কোদ্পানি বা 

আমেরিকার মডান* লাইব্রেরির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । বইকে শ্বঙ্পমূল্য 

সহজলভ্য ও বহুগুণ প্রচারে এই প্রতিষ্ঠানগলির নেতৃত্ব অস্বীকার করার নয়। 

সও্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভূতি বিভিন্ন পরিমণ্ডলে যেমন প্রযোজক- 

পরিচালকদের গুদারিত্ব থাকে শ্রেতা ও দশন্ককে আনন্দদানের সঙ্গে তার 

মানসভূমিকে রুূচিবান ও সজীবিত করে তোলার, প্রকাশকের দায়িতটি মনে হয় তার 

চেয়েও গযুকত্বপূর্ণ। কারণ গ্রম্থের মধোই বিধৃত রয়েছে শিক্ষা, ংস্কৃতি, জ্বান 

বিজ্ঞানে যত উঁচুতে মানুষ পৌছাতে পেরেছে তার সমধান। নতুন প্রকাশনার দ্বায়া 

দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী সেই ভাণ্ডার সম্ধতর হল কিনা প্রকাশকের দায়িত্ব পালন 

করতে হলে অবশ্যই সে বিচার করতে হবে। 

এই প্রসঙ্চে লেখক-প্রকাশক-পাঠক সম্পকণ্টি এসে গড়ে । ম্বতদ্ত্র প্রকাশক 

শ্রেণীর উদ্ভব হওয়াতে সেযূগের মত লেখককে আর প্রকাশক হতে হয় নাঃ এখন 

পাঠকের হাতে লেখকের বচন! পেশছে দেবার দারিত্ব প্রকাশকের । লেখকের রচন। 

সম্পর্কে আপাত বিচার অবশ।ই প্রকাশক করে থাকেন, কিন্তু চূড়া্ত বিচার থাকে 

পাঠকের হাতে, কারণ কড়ি দিয়ে বই কিনবে সেই । এবং তারই একটা অংশ প্রকাশক 

লেখকের ছাতে তুলে দেবেন। সেকালের মত রাজ! ও ধনীর বদান্যতায় এখন আর 

লেখকদের জীবিকা অজ“ন করতে হয় না। কাজেই পাঠক-সামানোর রুচির ওপর 

লেখক ও প্রকাশককে অনেকাংশে নিভ'র করতে হয়। কিন্তু বৈচিত্রাময় নতুন 

রচনার ঝ"কি প্রকাশককে নিতেই হয়, সেখানে থাকে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ । 

এসব ক্ষেত্রে অনেক প্রকাশকের পক্ষে ঝঁকি নেবার অনিচ্ছা দেখান ম্বাভাবিক । 
আবার সগাঙ্গের পক্ষে হুয়োজনীয় অথচ অথনৈতিক সাফল) অনিশ্চিত--এরকম 

প্রকাশনাও ঝুকি সাধারণ প্রকাশক নিতে চান না--কাজেই এ ধরনের প্রকাশনার জন্যে 

সরকারী আনৃকল্যে কোন সংধী-সমিতি দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। 

গ্রশ্থাগারিকের দ-ষ্টিতে বই-এর কধেকটা শ্রেণীবিভাগ আছে, যেমন, সাহিতা, দর্শন, 

বিজ্ঞান ইত্যাদি । কোন একজন প্রকাশকের পক্ষে সমস্ত শ্রেণীর বই প্রকাশ কর! 

সম্ভব হয় না, কাজেই প্রকাশককেও এক বা একাধিক শ্রেণীর ঘই প্রকাশনায় বিশেষত্ব 

অঙ্ঞন করতে হয় ৷ সেই শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশনার প্রকাশক যেমন বিশেষজ্ঞ হওয়ার 

সুযোগ পায়, তেমনি প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান হিসাবেও তার সুনাম বাড়ে । 

লেখক এখনে শিশু নয়, পাক এখানে শিশু; ফলে অসৃবিধা এই যে 

প্রার্তবয়স্ক পাঠকের সমালোচনা প্রকাশকের পক্ষে পাওয়া যেমন সহজসাধ্য শিশ্খদের 
সমালোচনা পাওয় তেমন দুঃসাধ্য । আরও মুগ্গিকল এই যে প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবক তাঁর 
বিচার অনংযারী শিশংটিকে বই কিনে দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে শিশৃ-পাঠকের সঞ্চে প্রকাশকের 
যোগটি প্রতাক্ষ নর, প্রাপ্তবন্নগ্ক ক্রেতার মারফত, কাজেই সমস্যাটি অনেক বেশী জটিল । 
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একট! কথ] উঠতে পারে, শিশুদের বিচারের দামকি? তাদের শারীরিক গনৃষ্টর 

জন্য ধেমন খাদোর নিয়স্ত্রণ দরকার, মনের খোরাকের জনা বই, সন্গী বা খেলাধূলা 

তেমনি অভিভাবকই নিবাচন করে দেবেন। কথাটার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই। 

ঠিকই শিশুটিকে সামাজিক যোগাতায় ভূষিত করা সত/ই অভিভাবকের দায়িত্ব; 

শিশুর এই ক্ষমতা নেই বলে বাছ-বিচার তাঁকেই করতে হবে। কিন্তু যে বইটা 
শিশুর হাতে এলো তা তার সত্যই মনোগ্রাহী হল কিনা, কতটুকু রস সে পেল, 

সত্যই উত্তীণ“ ধই করতে হলে সে খোঁজ নেওয়াটা আগে দরকার । শিশুকে মেরেধরে 

যদি বা খাওয়ানো যায়, সত্যিই তার ভাল না লাগলে কোন বই-ই ভাল লাগান যাবে না 

বইটি অভিভাবকের কাছে যতই ভাল মনে হ'কনা কেন। শিশুই শিশুদের বইয়ের 

চূড়ান্ত বিচারক-- একথাট1 অস্বীকার করার নয় । 

শিশুদের মনের পরিপছ্টি ও বিকাশ এত দ্রুততালে হতে থাকে যে বিভিন্ন 

বয়স অনুযায়ী তাদের চাহিদ। মেটাতে হয় । যেমন ধরা যাক--তিন বছর থেকে পাঁচ, 

পাঁচ থেকে সাত, সাত থেকে দশ, দশ থেকে বারো এবং বারো৷ থেকে পনর ॥ বয়স 

ভাগ করাবু বিষয়ে ভারত সরকার দ.টে।? ভাগ করেছেন--সাতের নিচে এবং সাত 

থেকে বারো । কিন্তু বু শিশু বিশেষজ্ঞের এবং শিশহ-সাহিত্য লেখকের মতে এই 

ধরনের মোটা দুটো ভাগ করা যথেষ্ট নয়, আরও ছোট ছোট ভাগ হওয়৷ দরকার। 

বারো থেকে পনর বয়সটিও বাদ দিতে অনেকে নারাজ, কিশোর সাহিত্য বলে আলাদা 

কোন নাম না থাকায় শিশু সাহিতোর মধ্যে এটিকে তাঁর ধরার পক্ষপাতী । মনে 

হয় ছোট ছোট ভাগ করাটাই সমীচীন-- প্রকাশনা ক্ষেত্রে বিচারের পক্ষে এইটাই বেশী 

কাষধকর। তিন থেকে পাঁচ বয়সের শিশুদের অনেকেরই অক্ষর পরিচয় থাকে ন।, 

খই তাদের পড়ে শোনাতে হয়, কাজেই বইয়ের রচনা এবং পরিসাজ তাদের এমনি 

মনোগ্রাহী হওয়া দরকার, যাতে সাধারণভাবে বই সম্পকে তাদের একটা আগ্রহ 

জল্সাতে পারে, তারা যেন বই-ম,ঘীন হয়ে ঝড় হয়। বড় বড় পাতাজোড়া ছবি ও 

হাক] ছড়া, ছোট গঞ্গ এই বয়সের পক্ষে খুব উপঘহক্ত, তাই পৃথিবীর সব দেশের 

এবং ভাষার সমশ্রেণীর বইয়ে এই জিনিসই দেখা যায়। পাঁচ থেকে উধর্ব বরসের 

গিশ.দের চাহদ! এবং প্রয়োজনও অন্য ধরনের । তারা তখন বই পড়তে শিখছে, 

ইস্কুলে যাচ্ছে । কাজেই তাদের জন্য বইও চাই অন্য। লেখক ও গ্রকাশককে 

সেইভাবে চিন্তা করতে হবে। 

শিশু-সাহিত্য £কাশনার় একট বড় ভূমিকা হল ছবির । তারা যে ছবি ভালবাসে 

শব্ধ, সেজন্যে নয় । শিশমন অত্যন্ত কঙ্পনাপ্রবণ, একটা লাঠির ওপর বসে বোঁ 

বোঁ করে তারা কঙ্পনায় গাড়ি চালিয়ে যেতে গারে। শিশুমন আবার বিক্ষিপ্ত, 

একট খেলন1 বেশীক্ষণ ভাল লাগে নাঃ তারা আবার অভিজ্ঞতাহীন এবং' কোন 

চিদ্তাকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে না। এসব চাহিদ। মেটাতে ভুরি 

ভূত্রি কথার চেয়ে একটি ছবি অনেক ফলপ্রসূ । অনেক কথ খরচ করে গম্ধমাদন 
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পর্বত বয়ে আনার গঞ্পটা যেভাবে বোঝান যাবে তার চেয়ে একটি ছবি দিয়ে অনেক 
সহজে বোঝান সম্ভব । অবশ্য কথাও কিছু সঙ্গে চাই। কাজেই শিশু সাহিত্যের 
প্রকাশককে ছবির দিকেও একান্তভাবে দ-ছ্টি দিতে হয়। 

শিশ-সাহিত্যে যোগ্য লেখকের মত যোগ্য চিত্রশিঞ্পীর দানও কম নয়। সেজন্য 
লেখকের সঙ্গে চিত্রশিজ্পীকেও সমদ:ঘ্টিতে দেখা কতব্য। ছোটদের একটি বইয়ে 
লেখা এবং ছবি দুই-ই সমপধযায়ের উদ্নত না হলে বইটি উত্তীণ হতে পারে না। 

বিকৃত রুচির লেখাও যেমন শিশহ-সাহিত্যে পরিত্যাজা--তেমনি ছবিও । এদিক দিয়ে 
কিছু পরিমাণে অভিভাবকের দাক্লিত্বও প্রকাশককে নিতে হবে। 

শিশং-সাহিত্য প্রকাশনা ক্ষেত্রে যেমন বিশেষজ্ঞ প্রকাশকের প্রয়োজন মনে হয়, 
তেমনি বিশেষভাবে ছোটদের জন্যও বইয়ের দোকান থাকা দরকার ৷ বড়দের লাইব্রেরিতে 

ছোটদের কিছু বই থাকলেও ছোটর1 তা থেকে যোলআনা লাভবান হতে পারে না। 
ছোটদের বই সে দোকানে ভালভাবে প্রদরশি“ত হওয়া সম্ভব নয়--কাজেই ছোটদের 
মনোমত গছ'দ করার উপায় থা.ক ন1। সেই জন্য শুধু মাত্র ছোটদের বই থাকবে--এমন 
দোকান থাক। দরকার । দেশ-বিদেশের সেরা সেরা বই সেখানে সংগৃহীত হতে 
পারে। ছোটরাও সেখানে ক্রেতা হিসাবে যেতে পারে, বই পছন্দ করে কিনতে পারে। 
তাতে তাদের ব্যকিত্বের বিকাশ ঘটবে । প্রকাশকরাও অন্যান্য প্রকাশনার সঙ্গে তাদের 
প্রকাশনার তুলনাম,লক বিচার করে লাভবান হতে পারেন। কি ধরনের বই ছোটরা 
পছন্দ করে, তাদের কি ধরনের বইয়ের অভাব প্রভূতি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য এ 
ধরনের বইয়ের দোকান থেকে পাওয়। ষেতে পারে। 

এছাড়। প্রয়োজন শহধ; ছোটদের জন্য লাইব্রেরী । দেশে এর প্রচুর প্রতিষ্ঠা 
₹ওর। দরকার ॥ সেখানে থাকবে শুধু ছোটদের বই-_অর্থাৎ ৩ থেকে ১৫ বংসরের 
ছেলেদের পাঠের উপবোগী ॥ স্কুল পাঠ্য পুস্তক তাতে ন। থাকলেই ভাল । 

বহ উচ্চারিত হলেও একটি মূল কথা এখানে স্মরণযোগা যে শিশুরাই ভবিষাং। 
আমাদের অবত'মানে তারাই দীপ আলিয়ে রাখবে । বত'মানে সমাজরক্ষক হিসাবে 
আমাদের সবার দায়িত্ব ও কৰা ত'দের উপধূজ্ঞ করে গড়ে তোলা । সচেতন 
প্রকাশকের আর্থিক সফলতাই একগাত্র চিন্তা হতে পারে না যেষন পারে লা অধ্যাপনা- 
বত্তী অধ্যাপকের । আথি'ক সাফল্যের অনেক পথ আছে। প্রকাশককে খুব সচেতন- 
ভাবে একটি এতিহা সংষ্টির প্রয়াসী হতে হবে--তবেই তিনি হবেন আমাদের কাছে 
প্রজ্ধার পাত্র । 

শিশদ-সাহিতাকে সম্দ্ধ করার কাজটা বাস্তবিকই আজ সমবেত দায়িত্ব হয়ে 
ঘাঁড়িয়েছে এবং বত'মানের এই পারস্পরিক নিভ'রশীল জটিল য্গে কাঞ্চরই পক্ষে সে 
ধারিত্ব একক প্রচেষ্টায় পালন কর! সম্ভব নয়। সংশ্লিষ্ট সকলকে সমভাবে দারিত্বটি 
বন্টন-ককে নিতে হবে, এবং এইখানেই আসে পরিকফ্পনার প্রয়োজনীয়তা । 

পরিঝক্ষপনা বিধয়টা এতই গুক্সতর এবং প্রন্কৃত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে 
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তুলতে হয় যে এখানে কজ্পনার কোন অবকাশ নেই । কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা আমরা 

জানবে! কি করে? সারা দেশজহুড় শিশহ সাহিত্যের কতটা উদ্নতি হয়েছে, বিভিন্ন 

অঞ্চলের কি কি বিভিন্ন সমস্যা; এর মধ্যে জুড়ে আছে লেখকের সমস্যা, চিত্রশিঙ্পীর 

সমস্যা, প্রকাশকের সমপ্যা, পহ্দ্তকবিক্রেতার সমস্যা, মুদ্রুকের সমস্যা, আথি'ক 

সমস্য), এবং সবেণপরি শিশু সাহিত্যের নীতিগত ও আদশ'গত সমপ্যা। প্রাথমিক 

অবস্থায় সমস্ত বিষয়টি অনুশীলন করার জন্য একটি পযণলোচন৷ কমিট এবং 

পরিকগপনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অন:ভব করি। এই কমিটিতে থাকবেন-- 

লেখকের প্রতিনিধি, চিত্রশিঞ্পীর প্রতিনিধি, প্রকাশকের প্রতিনিধি, সেই সথ্গে মদ্দ্রকের 

প্রতিনিধিও এবং কমিটিকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে স্থাপন করতে হলে, বিভিন্ন রাজ্যের 
প্রতিনিধি । এছাড়াও আরও একটি বড় কাজ আমাদের কর! দরকার--সেটি হল 

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শিশু সাহিতোর একটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি স্থাপন এবং বিভিম্ন 

রাজেযও একটি করে লাইব্রেরি প্থাপন॥ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিশহু-সাহিত্যে 

কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে, তার ঘি এক জায়গায় সংগ্রহ থাকে, সবদিক দিয়ে শিশু 

সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে সেট সহায়ক । মোটা রূকমের আথি“ক সং্গতির প্রয়োজন 

হয় না, যদি আমরা সকল প্রকাশকের সহায়তা পাই। বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক 

বিক্রেওা সমিতি সদস্যতুক্ত প্রকাশকদের স্বেচ্ছাকৃত দানে একট লাইব্রেরি গড়ে তুলেছেন; 

সেই রকম সকল শিশ:-সাহিত্য প্রকাশকের স্বেচ্ছাকৃত সহায়তায় এই রফম লাইব্রেরি 

গড়ে তোলা যায়। সেই লাইব্রেরি থেকে পরিকজ্পনাকারী কমিটি পয'বেঙ্গণের, 

প্রয়োজন নিধণরণের এবং পরিকল্পনার প্রভূত সাহায্য পাবেন, তাতে সন্দেহ নেই। 

আর একটা কাজের কথায় আপনাদের দ:ছ্টি আকষণণ করছি । ভারতের ইদানীং 

কালের একটি বড় সমস) হল--1380101791 10051580001 নিজের রাজোর ভৌগোলিক 

সীমার়েখার উধে্ প্রত্যেককে ভারতীয় মন নিয়ে চিন্তা করতে শেখার প্রয়োজনীয়তা 

দেখ। দিয়েছে । এ দায়িত্ব সাহিত্যের মাধ্যমে অনেকটা পালন করা যেতে পারে। 

বিভিম্ন ভাষার শিশ সাহিতোর শ্রেষ্ঠ সন্টিগূলিকে অপরাপর ভাষায় অন্বাদ ব1 

ভাবান্তর করে যর্দি অপরাপর রাজের ছোটদের হাতে তুলে দেবার বাবস্থা করা বায়, 

তাহলে শিশ; বয়স থেকে তাদের ভারতীয় করে গড়ে তোলাটা অনেক সহঞজ্জসাধ্য 

হয়-__পরিকজপনা কমিটি অবশ্যই এবিষয়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করবেন বলে 

ভরসা করি। 

[ প্রথম নিখিল ভারত শিশ[-সাহিত্য সন্গেলন-এর কলিকাতা মাঝেল প্যালেসে 

অনু্িত দ্বিতীয় দিনের (১৬.৯,৬২) “শিশু সাহিতা পকাশন-পরিকঙ্গন।' সংক্রান্ত 
আলোচনার উদ্বোধন-ভাষণ। | 

“ন্ীসরদ্থতী' পত্রিকায় সৌজন্যে প্রকাশিত 



বনবিহারী মোঙষক 

আত্ত গ্রন্থাগার পাব্রস্পরিক গ্রন্থ বিনিমগ্ 

পাওকরা গ্রত্থাগার থেকে বাস্তব উপকার কতট;কু কি পান, গ্রন্থাগারের সাফল্য 

বা ব্যথতা তাই দিয়েই নিরপিত হয় । বইপব্রের আয়োজনকে সাধামত সংবাবস্থিত 

করেই কত'ব্য শেষ হল মনে করে, আমরা গ্রন্থাগারকম্ীরা হয়ত আত্মতুষ্টির ভাব নিয়ে 

চুপ করে বসে থাকতে পারি । কিন্তু, সেট। আর যাই ই হোক, গ্রন্থাগারের সাফল্যের 

আসল মাপকাঠি নয়। সর্ধাধিকসংখাক পাগ্কের সমস্ত চাহিদার কতটুকু আমরা 

মেটাতে পারছি--এ-প্রসঙ্গে আমল বিবেচা সেইটাই । 

নান। ধ্যান-ধারণাবিশিষ্ট মানুষ নানারকম চাহিদ। নিয়ে গ্রন্থাগারে আসেন, এটা 

আমাদের অজানা নয় । লাইব্রেগী যত সমদ্ধ ও সংব্যবস্থিতই হোক না কেন, সকলের 

সব চাহিদা পূরণ করা তার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবস্থাটা 

পরিবত“ন করার কোনো প্রচে্টাই কি আমরা করতে পারি না? 

যত্বশীল ও বিদগ্ধ একজন পাঠক হয়ত এমন একখানি বই চাইছেন, আমার 

গ্লদ্থাগারে যেটি নেই । অনতিদ্রে অবস্থিত আরেকটি লাইব্রেরীতে এ বইখানার 

একাধিক কপি আছে, এটা আমি জানি । তা সত্বেও আমি যদি সেই ভদ্রুলোককে বইটি 

যোগাড় করে দেবার কোনও ব্যবস্থা না কয়ি, তাহলে কি আমি কত“বাষ্ট 

হব না? 

কিন্তু এই ধরণের স্থায়ী সমাধান করতে হলে, একবার একখানা বই আনিয়ে 

দেওয়াটাই যথেষ্ট নয়। এক অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারসমূহের মধো নিয়মিত 

গ্রদ্থবিনিময়-ব্যবস্থার প্রবর্তনই এ-ব্যাপারের একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান । “বিনিময়” 

শব্দটি এখানে কিছুট। ভুল বোঝাবুঝির সূষ্ট করতে পারে, এইজনো এটার একট: 

ব্যাখা। দরকার । কোনো জিনিসের বদলে অন্য জিনিস বরাবরের জন্যে লেনদেন 

করাকেই সাধারণতঃ বিনিময় বলা হয়|, বক্ষামান নিবন্ধে উল্লখিত গ্রদ্থবিনিময় কিন্তু 

বরাবরের জন্য বদলা-বদলি বোঝাচ্ছে না । নিদিষ্ট দিন্কতকের জন্যে বই বদলা-বদলিই 

আমাদের উদ্দিস্ট ব্যবস্থার লক্ষ্য । 

সমংন্নত গ্রম্থাগ্রারবাবস্থা সনদ্বিত রাষ্ট্রসমূহে এই গ্রথবিনিময়ের কাঞ্জ যেভাবে 
পরিচালিত হয়, তার অনেক কিছুই আমাদের দেশেও সাফলোর সঞ্ছে গ্রহণ করা যেতে 

পারে। এক একটি অঞ্চলের ছোট-বড় সমস্ত গ্রন্থাগারের গ্রন্থ-সংগ্রহ একটি ইউনিয়ন 

ক্যাটালগে নিদেশিত হয়। এ ক্যাটালগ সমস্ত গ্রন্থাগারেই রাখা হয় । এর 

সফলম্থবকূপ অনংসহ্ধিংস পাঠক তাঁর নিকটতম গ্র'থাগারে বসেই, দ্রতম গ্রত্থাগারে 

রক্ষিত তাঁর দরকারী কোনও বইয়ের হদিস পেতে পারেন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমহের 
পারস্পন্সিক সহযোগিতার ফলে, বই পাওয়ার ব্যাপারেও তাঁকে অসবিধে পোয়াতে 

হর ন!। 
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বিনিময়ব্যবঙ্থা চাল: করার বাস্তব সুবিধে-অসুবিধেগহলো। এইবার বিচার করে 

দেখা দরকার । এ-প্রসঙ্গে একটা কথ! সব্ণাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন। একই 

কর্তৃপক্ষের পরিচ।লনাধীন গ্রন্থাগারসমহের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যতটা সফল হতে পারে, 

বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃত্বাধীন লাইব্রেরীগুুলোর মধ্যে ততটা হওয়া] মোটেই সম্ভব নয়। 
শ্থতঃস্ফৃত' সহযোগীতার গুণগানে আমরা যতই পঞ্চমুখ হই না কেন, বিষম 
ব্যবস্থাধীন গ্রম্থাগ্রারসমূহের ক্ষেত্রে বিনিময়ের ব1 অন্য যে কোন ব্যাপারের খুব বেশী 

সাফল্য আশা করাটা, বঙমান বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তই ভুল । 

মফত্থলের সরকার-পরিচালিত ও বেসরকারী লাইব্রেরীগ্লোর সম্পকের কথা চিন্তা 

করলেই একথার সত্যতা সম্পকে আমরা নিঃসদ্দেহ হতে পারব । 
গ্রশ্থবিনিময়ের কাষ"প্রণালী নিম্নোক্ত তিন প্রকারে পরিচালিত হওয়া সম্ভব £ 

(৯) একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন সমস্ত লাইব্রেরী থেকে বই আনবে এবং প্রতিটি 

লাইব্রেরীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেসব বই বণ্টনের ব্যবস্থা করবে । 

বই ফিরিয়ে এনে মালিক গ্রথাগারগুলোর কাছে সেগুলো ফেরৎ পাঠানোর 
দায়িত্বও থাকবে এ কেন্দ্রীয় সংগঠনেরই ওপর । 

(২) এক একটি গ্রন্থাগার সম্প্ণ" নিজেদের উদ্যোগে অন্য লাইব্রেরী থেকে বই 
আনবে এবং কাজ শেষ হলে, নিদিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে তারাই সেগুলো 

ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে । 

(৩) চখস্তি ও স্বীকৃতির আওতাভুক্ত যে কোন গ্রন্থাগারের যে-কোন 17928805 

সদস্য, ব্যক্তিগতভাবে অন্য যে-কোন লাইব্রেরীর বইয়ের প্রার্থী হতে এবং 

বই নিতে পারবেন- গ্র“থাগারসমূহ নিজেদের মধ্যে এইরকম নিয়ম চাল? 

রাখবেন। 

এইবার প্তথা তিনটির আপেক্ষিক দোষগুণের আলোচনায় আসা যাক । প্রথমোক্ত 
বাবস্থাটর গণ £ র 

(ক) চাহিদ1 ও সরবরাহ একই কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে, এই রীতিতে 
বন্টনও সসমপ্জস হতে পারে। 

(খ) কোনও একটি লাইব্রেণী তার কাজে গাফিলতি করলেও, কেন্দ্রীয় সংগঠন 

অন্য সহযোগীদের ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারেন। 

(গ) একটি বিভাগ শুধু এই আদানপ্রদানের কাজ নিয়েই থাকে । ফলে কাজটি 

দক্ষত ও তংপরুত। সংগে সাধিত হতে পারে। 

(ঘ) যে ইউনিয়ন ক্যাটালগ এই ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ, একমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠনের 

পক্ষেই তা সমন্ঠহ ও স.ব্যবাস্থতভাবে তৈণী করা এবং সবসময় হালনাগাদ রাখা সম্ভব । 

ব্যংস্থাটির কয়েকটি দোষও আছে । তার মধ্যে নিম্নোজগৃলোই উল্লেখযোগ্য £ 
১। অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব থাকে বল, ইউনিট লাইব্রেরীগংলো এতে নিক্ুদ্ 

হয়ে পড়তে পারে। 



৩৬২ গ্রন্থাগার [ মাঘ 

২। কেন্দ্রীত ব্যবস্থা অনেকটা নিষ্প্রাণ যন্ত্র কাজ করে। একটি ইউনিট 
লাইব্রেরীর একজন পাঠক হয়ত জরুরী প্রয়োজনে কোনও একটি বিশেষ বইয়ের জন্যে 

ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন। দরস্থিত কেন্দ্রীয় সংগঠন তাঁর সেই তাগিদ বংঝবেও 

না, তাড়াতাড়ি কিছু করবেও না। 

দ্বিতীয় প্রথাটির [প্রেম্থাগারের নিজম্ব উদ্যোগ ) ভালো-মন্দ এইবার তলিয়ে 

দেখা যাক ঃ 

গণ ঃ নিজেদের প্রয়োজনের জন্যে গ্রন্থাগার নিজেই এতে সচেষ্ট হয়। ফলে 
গন্ধমাদন টানাটানির দরকার হয় না, ঠিক বিশল্যাকরণীটি আসে। 

দোষ £ সমন্ধ ও জনপ্রিয় গ্রদ্থাগারগুলো ছোটখাট লাইব্রেরীগলোর সঙ্গে 

আদান-প্রদান রাখতে উৎসাহ বোধ করবেন না। «আমাদের নেই, এমন কোনও 

বই-ই তো ওদের কাছ থেকে পাবার আশা নেই । তাহলে মিছিমিছি এত হজ্জোধ করে 

লাভ কি?” -_তাঁদের ভাবটা হবে অনেকটা এইরকম । 

সদসাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগের কথা যেটিতে বলা হয়েছে, সবশেষে উল্লিখিত সেই 

তৃতীয় প্রথাটির সৃবিধে-অসংবিধেও প্রণিধানযোগ্া | এটির গণ £ 

প্রয়োজন ও রূচিমাফিক, পাঠক নিজেই তাঁর নিজের চাহিদ। মিটিয়ে নিতে পারেন। 

গ্রদ্থাগারকে বিনিমন্ন সম্বন্ধীয় কোন ঝামেলাই পোয়াতে হয় না। 
দোষঃ ১। এক লাইবেরীর সভ্য আরেকটি লাইব্রেরী থেকে বই আনতে গেলে 

সেখানে তিনি যথোচিত মনোযোগপুণ" সেবা পাবেন কিনা, আমাদের দেশের ব্যবস্থাদির 

পরিপ্রেক্ষিতে সে কথা খুব নিশ্চিতভাবে বলা চলে না!। 

২। আমাদের গ্রন্থাগারের একজন সদস্য আপনার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে, 

বইটির কোনও ক্ষয় ক্ষতি করলে, আমাদের গ্রম্থাগ্গার সম্বম্ধে আপনাদের মন কি 

একট.ও বিরূপ হবে না? বলা বাহুল্য, তা হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং তার ফলে 

গ্রত্থাগার দুটির পারস্পরিক সম্প্রীতি ক্ষুত্ণ হওয়াও অসম্ভব নয় মোটেই। 

প্বোজ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তিন নম্বরের ব্যবস্থাটি 

প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রবন্ধের আওতার অন্তভুণ্ত নয়। কারণ, ওতে বইয়ের লেনদেন 

সবকিছুই হচ্ছে পাঠকের ব্যক্তিগত উদ্যোগে; এ বাবস্থায় গ্রন্থাগারের সক্রিয় করণীয় 
প্রায় কিছুই নেই । কাজেই, প্রথমোক্ত পদ্ধতিটির যে কোনও একটিই আমাদের বেছে 

নিতে হবে। ও দঃটির তুলনামূলক বিচারে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, হরেদরে 

দুটোই প্রায় সমান। অতএব স্থানীয় অংস্থা ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে যেটই 

সূবিধেজনক বলে মনে হোক না কেন, বিন৷ দ্বিধায় সেটিই গ্রহণ করার কোন বাধা নেই। 
গ্রন্থ বিনিময়ের কাজ সাফলোর সঙ্গে চালাতে গেলে একটি বিষয়ে সতক' হওয়ার 

প্রয়োজন আছে। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ষে, ছেড়া ও জরাজীর্ণ বই 

প্রায়ই'ভুল বোবাবুঝির কারণ ঘটায়। হাল আমলে প্রকাশিত বাংলা বইগুলো এতই 
ঠুনকো ও দুব'ল যে, এসব বই আনকোরা নতুন অবস্থায় অন্য গ্রপ্থাগারকে দিলেও; 



১৩৬৯ ] আস্ত-গ্রনস্থাগার পারম্পপরিক গ্রন্থ বিনিময় ৩৬৩ 

ফেরৎ পাওয়ার সময় সেগুলোর মলিন ছিন্নদশ প্রায় অবধারিত। অন্প আথিক 

সঙ্গতি নিয়ে যে সব ছোটখাট গ্রন্থাগারের কাজ-ক রবার, অন্যের দ্বারা ঘট'নো৷ এই ক্ষতি 

তাদের মনোকম্টের কারণ হওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই, এই অগ্রীতিকর সম্ভাবনা 

পুরোপংরি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ । বেশী পুরনো বা জীর্ণ বই দেওয়। 

একান্তই অপরিহায" হলে, আলাদা তালিকা করে সেগুলো প্য'কেট বা পলি বেধে 

দেওয়৷ ভাল। প্রাপক পক্ষ তাতে ওগৃলোর জীণনদশ! সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সচেতন ও 

সতকঁ হতে পরাবেন। 

সংসারের অন্য যে কোন কাজের মতো, একাজের সাফলোর জনও 

নিয়মানূঝতিতার গুরুত্ব সবণধিক। কেন্দ্রীয় সংগঠন বিনিময় কাষের নিয়ামক হলে, 

তাঁরাই দরকার মাফিক নিয়মকানৃূন তৈরী করবেন । সহযোগী গ্রন্থাগারগলো সেসব 

নিয়ম সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা, সেদিকেও তাঁদেরই লক্ষ্য রাখতে হবে। 

সংহ্লিষ্ট লাইব্রেরীগূলো নিজেরাই যদি বিনিময়ের কাজ চালান, তাহলে তো 

সুনিদিষ্ট নিয়মাবলীর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী । কারণ, তখন তো আর তাঁদের 

ওপর অভিভাবকত্ব করার মতো কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা নেই, যে বিবাদ-বিসংবাদ 

মিটিয়ে দেবে। 

এই ব্যবস্থা একবার চাল: হয়ে গেলে, সংগ্রহের কোনও অসম্পণ তার জন্যে 

কোনো লাইব্রেরীকেই নিন্দিত হতে হবে না। কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় অথচ দাম বেশী, 

এমন বই বেশী কিনে মোটা টাকা আবদ্ধ করে রাখারও দরকার হবে না। এই জাতের 

বই একটা! গ্রন্থাগার কিনলে, অন্যান্য সহযোগীরাও তার থেকেই কাজ চালিয়ে নিতে 

পারবেন । ফলে এক একটি লাইব্রেরীর পক্ষে তাঁদের গ্রন্থ সংগ্রহের একটি বিভাগকে 

সসম্পূর্ণ করে তোল! সম্ভব হবে। একটা গ্রন্থাগারের পক্ষে সব বিষয়ের সব বই 

কেনা সম্ভব নয়, হয়ত বাঞ্চনীয়ও নয় । কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের দহ-একটা শাখার সমস্ত 

শ্রে্ঠ গ্রন্থ কেনা সম্ভব এবং সমর্থনযোগ্য । তাতে সহযোগী গ্রম্থাগারসমহহের সপ্রহ 

একত্র ধরলে, অতীব সমহ্ধ ও সর্বাংশীণ সংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থভা"ভার পাওয়। যাবে। 

সফল বিনিময় ব্যবস্থার সক্রিয় অংশভাগী হলে, ছোট্র একটি গ্রন্থাগারও সধী পাঠক 

সমাজকে আশ্বাস দিতে পারবে £ 

“আমার ভাণ্ডার আছে ভরে 

তোমা সবাকার ঘরে ঘরে? 



বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৫২১ ৪ ইন্দোনেশিয়। 

ইন্দোনেশিয়া তিন হাজারেরও বেশী দ্বীপ নিয়ে গঠিত ॥ তার মধ্যে যবদ্বীপের 

লোকসংখ্যা সবাপেক্ষা বেশী । এর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটী অথণাৎ সঃগ্র 

ইন্দোনেশিয়ার লোকসংখ্যার অধেক। মলাকক। দ্বীপে পেশছানোর আশ! নিয়ে 

কলম্বাস তাঁর যাত্রা সুক্ক করে আকস্মিক ভাবে আমেরিকা আবিহ্কার করেছিলেন । 

রোমান হরফে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা লিখিত হয়। যদিও এখনও অনেক ভাষা 

এবং হরফ এখানে প্রচলিত আছে তবহও অধিকাংশ ইন্দোনেশিয় জাতীয় ভাষা “ভাস! 

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে পরিচিত । এ গ্রসত্গে উল্লেখযে।গা যে ইংরেজী ভাষা সমস্ত 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশা পাঠ্য ॥ 

ইন্দোনেশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির পরিবল্পনা জাতীয় অশ্টম বাধিকী 
উন্নয়ন পরিকঙ্পনার € ১৯৬১-১৯৬৯) অন্তভূ-ক্ত। দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য 

এই পরিকল্পনা রচত হয়েছে । বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের উম্নয়নের ভার পৃথক 

সরকারী দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়েছে। 

বিভ্ভালয়; সাধারণ এবং প্রাদেশিক গ্রন্থাগার 
ইন্দোনেশিয় সরকারের অনাতম লক্ষ্য হ'ল প্রতি বালককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের 

জন্য যথেছ্ট সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা। বানিয়াদী শিক্ষা বিভাগের অধীনে 

১৯৬০সালে একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার শাখা গঠিত হয়েছে । প্রাথমিক এবং উত্তর প্রাথমিক 

বিদ্যালরসমহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বজ্পমেয়াদী সাহায্য 
দান হ'ল এর কাজ । ১১৪৫ সাল থেকে প্রকাশিত ৯০০ গ্রন্থ সম্বলিত একটি তালিক! 

১৯৮১ সালে সংকলিত হয়েছে। 

জেলার ভিত্তিতে সাধারণ গ্রন্থাগারগহলি স্থাপিত হয়েছে । এই সমস্ত গ্রশ্থাগার 

থেকে সংগৃহীত তথ্যানুসারে ১৯৬১ সালে পাঠক প্রতি বইয়ের সংখ্যা হল **১৫। 

পাঠকের সংখ্যা বেশী হ'ল যবদ্বীপের বাইরে । গঞ্প উপন্যাস ব্যতীত ইতিহাস ও 

জীবনীর চাহিদ] (শতকরা ২০) সবণপেক্ষা অধিক ।॥ সমাজবিজ্ঞানের চাহিদা হল 

শতকর। ১৭৩ ভাগ । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাঠাবস্তুর চাহিদা হ'ল ব্যবহারিক বিজ্ঞান 

শতকরা ১৭ ভাগ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শতকর। ৬ ভাগ । অথণৎ ১০ হাজার পাঠক 

প্রতি ৯ খানি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের বই এবং ৩ খানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বই লেনদেন 

হয়েছে । 

বহনিক়্াদী শিক্ষা বিভাগ জেল। এবং গ্রামগুলির মধ্যে বিতরণের জন্য প্রায় ২০০ট 
আঞ্চলিক কেন্দ্রকে পহদ্তক সরবরাহ করে থাকেন। এক একটি জেলায় আনুমানিক 

লোক সংখ্যা হ'ল ৫ লক্ষ ॥ প্রতিটি জেলার জন্য এক একট জেল! গ্রত্থাগার আছে। 



১৩৬৯ ] বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৬৫ 

জেলা গ্রন্থাগারের কমীসংখ্যা হ'ল ৪) গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য চাঁদার প্রয়োজন হয় । 
এই চাঁদ দিয়ে সরাসরি পুস্তক ক্রীত হয় না। জাতীয় অথ ভাণ্ডারে এই অঞ্ জমা 
দেওয়া হয়। 

প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের সংখ্যা হল ১৮। এর মধ্যে ৭* হাজার পুস্তক সম্বলিত 
জাকাতণর গ্রন্থাগারটই সববৃহৎ্॥ উল্লেখযোগ্য আর দংটি গ্রন্থাগার হ'ল সেমারাঞ্গ 
(পধ্স্তক সংখ্যা ৪০ হাজার) এবং মাকাম্সার (পুস্তক সংখ্যা ১০ হাজ'র)। ১৯৬১সালের 

মে মাসে অনশ্ঠিত প্রাদেশিক গ্রন্থাগরিকদের সম্মেলনে প্রতিটি অঞ্চলের গ্রন্থাগার- 

গদলিকে কারিগরী সাহাযা এবং গ্রন্থ সংগ্রহ ও কমণ্পদ্ধতিকে সংসংহত করবার সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয়। প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষগণ বত'মান পরিস্থিতিতে বিভিম্ন 
গ্রম্থাগারের পৎস্তক সংগ্রহকে সম্পৃণ করবার চেম্ট] না করে বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত 
গ্রন্থ সম্ভারের সন্ধান ও তাদের যথাষথ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়াই যুক্তিযুক্ত 
বলে মনে করছেন। জাকাতণর প্রাদেশিক গ্রন্থাগার জাকারতা এবং বোগরের 
৬২টি গ্রন্থাগারের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের একট পরীক্ষা- 
মূলক পরিক্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা করছেন। প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার 
জাতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই ভিত্তির উপর অনেকাংশে নিভ'রশীল । 

বিশ্ববিষ্ঠালর গ্রন্থাগার 

ইন্দোনেশিয়ার বি*ববিদ্যালয়গুলি মুৃখ্যতঃ পৃথক পৃথক কতগুলি বিদ্যালয়ের 
সমশ্বয় সাধন করে গঠিত হয়েছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিগত। উপরম্তু 

ইন্দোনেশিয়ায় কল! শিক্ষার প্রাকস্নাতক পধায়ের কলেজেরও অস্তিত্ব ছিল না। 

ফলে ইন্দোনেশিয়ার কোন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা সম্ভব 

হয়নি। বিদেশী শাসন চলাকালীন অবশ্য কয়েকটি বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার 

স্থাপিত হয়েছিল । এখন এগুলিকে উন্নত করবার চেম্টা চলেছে । বত'মানে 

আমেরিকার সহায়তা সন্তেবও শক্তিশালী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার স্থাপন সম্ভব 

হচ্ছেন! ।॥ প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে ভিত্তি করেই সমস্ত কম'পন্থা 

গহীত হচ্ছে। 

উদাহরণ স্বক্পপ ইন্দোনেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংপ্রতিটিত “মেডিকেল স্কুল 

লাইব্রেরী” এবং “গকুল অব ইকনমিক্স লাইব্রেরী র নাম করা যেতে পারে। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থাগারটি ১৮৫০ সালে স্থাপিত হুয়েছিল। এরপুস্তক সংখ্যা এখন 

১৫ হাজার । “স্কুল অফ লিটারেচার লাইব্রেরী”র চীনা পুস্তক সংগ্রহ এ অঞ্চলের 
মধ্যে সব-শ্রেষ্ত । . 

বৈদেশিক সাহায্যের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগৃলি সুসংগঠিত হয়েছে। 

গ্র্থাগারের জনা আধুনিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহ এবং গ্রন্থাগ্রারিকদের শিক্ষার ব্যাপারে 

এই বৈদেশিক সাহাযোর ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য ॥ 1690০] 090009০0 189)এর 



৩৬৬ গ্রন্থাগার [ মাঘ 

পরিকঙ্পনা অন:য!য়ী [07165 9555 48500 001 [70610800208] 10556102- 

067 নামক সংস্থা বান্দ;ংএর 11750006০06 1601/01985, জাকাতণর 08181) 

11809. 00171615101 এবং সংরাবায়ার 4১111809988 10171521েকে অনেক অথ 

সাহায্য করেছেন । 6০1৭. 50910096107 ও বান্দ?ং মদান এবং মালাংস্থ 168০1)615 

০০115৫6কে প্রভূত সাহায্য করেছেন। 

বিশেষ গ্রন্থাগার 

ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার সমপ্রাচীন এঁতিহ্যের অধিকারী । 
[31511907609 7309201150515এর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পফিত পুস্তক সংগ্রহের খ্যাতি 

বিশ্ব জোড়া । 

বোগরের 7০96৪010581] 058:050ও এ ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। 

প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রন্থ সম্বলিত এই গ্রন্থাগার ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগারে 

অবস্থিত ২৬টি শাখা গ্রন্থাগারে পংস্তক সরবরাহ করে । কৃষি বিজ্ঞ।ন বিষয়ক ১৫০০ 

খানি পত্র পত্রিকা এই গ্রম্থগারে নিয়মিত গৃহীত হয়। গ্রন্থাগারের নিজস্ব নতুন 

একটি চারতলা ভবনের পরিকঞ্পনা করা হচ্ছে । জীববিদা এবং কৃষি বিজ্ঞান 

সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের তথ্য সরবরাহ করবার জন্য বতণমান বসর থেকে 10০9০02009- 

0০1) 521৮1০এর পরিকল্পনা করা হয়েছে । 

বৈদেশিক মন্দ্রার অভাবে যে দংটি গ্রন্থাগারের উন্নতি বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে 

তাদের নাম হল 22009091 9015006 50000961010) 1710185 এবং 19608100566 

04 0012010000109002 11081 1 প্রথমোক্ত গ্রন্থাগারটি বান্দ5ংএ অবস্থিত । 

শেষোজ গ্রম্থাগারটি সম্প্রতি বান্দুং থেকে জাকার্তায় স্থানান্তরিত হয়েছে। 

কলা, সাহিত্য এবং সমাজ বিজ্ঞান বিষরক পুস্তক সমদ্ধ জাক।তা স্থ 2/ 56010) 

[15 ১৭৭৮ সালে স্থাপিত হয়েছিল। এর পুস্তক সংখ্যা বত'মানে প্রার 

ই লক্ষ ৭ হাজার। জাপ শাসনকালীন € ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪) প্রকাশিত পহস্তক 

সংগ্রহে এই গ্রন্থাগার অগ্রতিঘ্বন্দবী । বিস্লবী যুগের (১৯৪৫--১৯৪৯ ) পহস্তকের 

জন্য জোগজাকাতণর প্রাদেশিক গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ॥ জাকাতার 11020 ০৫ 

5০918] ৪00 7১০01101081 [719091 এবং জোগজাকাতণর [7505 00010081010 

[107 যথাক্রমে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহের 

জন্য বিখ্যাত । 

জাতীয় গ্রন্থাগার 

জাতীয় উদ্নয়ন পরিকঞ্পনা। অনুযায়ী ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় গ্রম্থাগারের নতুন 

ভবনটিতে মোট ২৪,০০০ বগ" মিটার স্থান থাকিবে । জাকার্তার ন্যাশানাল আর্ট 

'গযালারীর পশ্চাতে এই গ্রম্থাগার গ:হটি নিমিত হবে। গ্রন্থাগারে একসঙ্গে ৫০০ 

পাঠকের বসবার বন্দোবস্ত থাকবে, চারলক্ষ পুস্তকের উপযোগী স্থান থাকবে । 



চা 

১৩৬৯ ] বিদেশেয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। ৩৬৭ 

অন্য দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের ন্যায় এই গ্রন্থাগারের অন্যতম কত“ব্য হবে 

ইন্দোনেশিয়া সম্পফিত সমস্ত ও পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করা, ইন্দোনেশিয়ায় প্রকাশিত 

পুস্তক পব্রপত্রিক। গ্রত্থাগারে জম! নেবার জন্য আইনগত ব্যবঙ্গখা অবলম্বন করা, 

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ও প্রকাশ, পুস্তক ও পত্র পত্রিকার ইউনিয়ন ক্যাটালগ 

সংকগন ও সংরক্ষণ করা । স্থানীয় এবং বিদেশী গ্রন্থাগার কমীদের সহায়তায় 

এই গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজ সক হয়েছে । 

ডকুমেণ্টেশন কার্য 

00001] 60: 9019005 0% [0017519র অধী.ন ৭ গবেষণাগার স্থাপন 

করবার পরিকজ্পন। গৃহীত হয়েছে । গবেষণা কমাদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ 

করবার জন্য ট90090581 01691017% 060616 09: 5010101100 ভি. 76015101095] 

[17601008610 সংদথা স্থাপনের বাবস্থা অবলম্বিত হয়েছে । এই ব্যাপারে 01065০9 

সহযোগিতা এবং সাহায্য গ্রহণ কর হবে । ১৯৫৮ সাল থেকে ইংরাজী ভাষায় 

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদির সারাংশ 17710765161 4051/60১এ প্রকাশিত হচ্ছে । এ 

ছাড়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধর একটি বাৎসরিক সূচী সংকলিত ও 

প্রকাশিত হচ্ছে । ১৯৬৬ সালে যখন ট8619081 016591178 0075 পুরোপদরি 

কাজ সরু করবে তখন গবেষণ! কমীঁদের অনুরোধে কোন বিষয়ের উপর গ্রদ্থপঞ্জী 

সংকলন, কোন প্রবন্ধের মাইক্রোফিজ্ম এবং ফটোজ্টযাট কপি এবং অন,বাদ সরবরাহ 

করতে সক্ষম হবে । এই 09205 আ'তজর্তিক ডকুদ্েণ্টেশন সঞ্থা হা] 0র সদসা। 

কয়েকটি সমস্যা! 
(ক) ইন্দোনেশীয় ভাষায় গ্রন্থের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের জন] 

গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা খুব প্রবল । 

১৯৫২ সালে প্রথম শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। গত বছর এটি ইদ্দোনেশীয় 

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূক্ত হয়েছে । গত দশ বছবে ১৩৬ জন গ্রথাগারিক এই কেন্দ্রে 

শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন । 

(খ) ইন্দোনেশীয়ার জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অভাব খ,ব অনুভূত হয়। ১৯৫৩ 

সালে 809081 81011926501)10 06006 প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । তখন থেকেই 

এর উদ্যোগে একট মাসিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় আইনের 

অভাবে গ্রন্থপঞ্জী সংকলনের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। 

(গ) ইন্দোনেশীয়ায় পুস্তক ও পত্রপত্রিক! আমদানীর বিধি ব্যবস্থা অতান্ত 

জটিল। একখানি পঃস্তক আমদ।নী করতে হলে ২৮ ধাপ অতিক্রম করতে হয়। 

(ঘ) গ্রন্থসূচীর বিষয় শিরোনাম! সংক্রান্ত সমস্যা যদিও সমাধানের পথে কিতু 

ব্জিগত নামের সংলেখ নিরূপণের এ সমস্যার কোন সমাধান হয়নি,। 95815 

5801201 77697/15 ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছে । ইন্দোনেশীয়ার নামকরণ 
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পদ্ধতি অত্যন্ত বিচিত্র ও জটল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত । 

সম্প্রতি এই সমস্যার সমাধানের উপায় নিধ্ণারণ এবং যথাযথ নীতি নির্ধারণের জনা 

একটি কমিটি গঠিত হয়েছে । 

(ও) ইন্দোনেশীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হয়েছিল । ১৯৪৫ 

সালে প্রথম গ্রদ্থাগার সম্মেলন অনঞ্ঠিত হয় । কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এ প্রতিষ্ঠান 

নিঙ্ক্য় হয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে পরিষদের পুনরুজ্জীবন হয়। পরিষদ শিক্ষা 

ব্যবস্থা, গ্রদ্থপঞ্জী সংকলন, গ্রম্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশনের পরিকহ্পনা 

করছে। তবে গ্রম্থাগারিকদের বেতন ও মষণাদ1 বংদ্ধির প্রচেন্টা বতমানে পরিষদের 

মুখ কর্তব্য। 

[ 10910 09150108506 লিখিত 178727) 7০0977121 ( ০৮০70155115, 

1962 ) প্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত । আগামী সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানের 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পকে" একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে ] 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প,তিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক 

বর্গীকরণ 
(১) ১০910900109 1.4 99015001069 01005: 4৯ 1150 10 00192 ও. 

[05৬65 0195916080102 01810061571 451:91999, 406৯ 90015 

001006100) 1962, 128 12, 1২5, 850, | 

লেখক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক। বর্ণনুক্রমিক 

বিনাস্ত বিষয় শিরোনামার বাঁদিকে ডিউই সংখ্যা ( ষোড়শ সংস্করণ ) এবং ডান 

দিকে কোলন সংখা (ষণ্ঠ সংস্করণ ) দেওয়] হয়েছে । ডিউই এবং কোলন পদ্ধতিতে 

বগাকরণের কাজে এ পঞ্তকথানি সহায়ক হবে । 

(২) 99196 6০ 058 ০01 10656 106০107981 018551208000, টব. ১ 

01650 01655 1262-1 3317, 

নামেই গ্রন্থখানির পরিচয় ৷ 
(৩) 1.8 7101070980৩) 1.5, ঠ1060080 115151 ০1558160861010 2 7108 

80৩0181 17666161006 (0 0) 1710910 06 0008:558, [7909067 

(০000 )১11)6 5106500108 91588, [0০5 1961. 11,433 0, $ 950 

মুখাতঃ 11185 01 0010555 বগাকরণের ইতিহাস হলেও গ্রীক দাশ*নিকদের 

যুগ থেকে বেকন পরদ্ত এবং ১৬৯৩ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পধণ্ত আমেরিকার 



১৩৬৯ ] গ্রন্থাগর বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ৩৬৯ 

বর্ীকরণের ইতিহাস এবং হ্যার্িস, ডিউই, লয়েড স্মিথ এবং কাটারের অবদানের 
একটি স[ন্দর সমীক্ষা । প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণভাবে বগীকরণ সম্বন্ধে আলোচনাটি 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমের উপযোগী । 

(8) ৭৩ 9:01167, 2, 4 90000 ০? 8605619] ০2%5201153 81001108191 6০ 

০185$512080101) 200 0099109 110 0001107615690102 08118১ [761)65০0, 

1962. 250 7, 155. 

বর্গীকরণের নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে তার এক 

সমীক্ষাও এই গ্রন্থে অন্তভূক্তি হয়েছে। রঙ্গনাথনের কোলন বগীঁকরণ পদ্ধতিও 
এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষর। 

(৫) 738110019১1. 19616 ৪6000080190 : 51 16000165 02 0185916109- 
01০0. 1000010১ 1151915 255০০190100) 1962. 700. 16. 

সুচীকরণ 
)0102500) 480০ 050005] 08091020108,1591001)45590158000 ০6 

£885150500 1101511505) 1962. 116 7, 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী সটীকরণ সম্পকিত পুস্তক । 
ছি পপপসস্যলাবারে 

৫৫ 
বগল 

পরলোকে হেন্রী শার্প 
ক্রয়ডনের প্রাক্তন বরো লাইব্রেরিয়ান হেনরী শাপ* গত ৫ই ডিসেম্বর ৭৬ বংসর 

বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 09/2104%£ পুস্তকখানির সাথে 
সমস্ত গ্রম্থাগ্রারিকেরাই পরিচিত ॥ 

নতুল বর্গীকরণ পদ্ধতি 
ডাঃ ফে.মন্ট রাইডার সাধারণ গ্রন্থাগারে ব্যবহারের উপযোগী নতুন একটি 

আন্তজাতিক বগাঁকরণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর মতে গ্রম্থাগারের মঞ্চে 
বই সাজানোর. জন্য সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক চিহ্ন (নোটেশন ) সম্বলিত বীকিরণ 
পদ্ধতির প্রয়োজন । 8119৪ এবং ০০1০5এ এক একটি বিষয়ের ক্ষদ্রুতম বিভাগের জনয 
স্থানের বন্দোবস্ত করায় পদ্ধতিগুলি খুব জটিল হয়েছে ।1)6010091 01989170861010ও 

এই দোষে দুষ্ট । একটি সাধারণ গ্লন্থাগারের গ্রদ্থ সংখ্যা যদি ১০ লক্ষ হয় তবে কোন 
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একটি বিষয় সম্বন্ধে বই খুজতে হলে গ্রন্থাগারিককে ২৭ থেকে ৩০ খানির বেশী 

বইতে হাত দিতে হবে না। সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের ক্ষুদ্রতম বিভাগের জন্য পৃথক 
প-থক সাংকেতিক চিহ্ন বাযবহ।র অপ্রয়োজনীয়। মোটামুটি ভাবে রাইডার পদ্ধতি 
[095%/6য% এবং 1710181৮098 09281555এর সমন্বয় | 

ডাঃ রাইডার 21£0০029 এর উদ্ভাবক এবং 95070121279 276 12276 ০ 67৮6 

72562/07, 10707 ও বিতকর্মলক 027%%020 80০7 5৫০/2£6 গ্রন্থের লেখক । 

48702772597 01 707৪ আত্মজীবনীতে তাঁর গ্রন্থাগারিক জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা 
এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন উপভোগ্য । 

পূর্ব বালিন রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার 
বালিনে গণতাণ্ত্রক জামণনির রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে ১৯৬২ সালে ৭৫,০০০টি নতুন 

বই তালিকাভূক্ত হয়েছে । উল্লিখিত বছরে গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠকের সংখ্য। 

ছিল কুড়ি হাজার । তাঁরা এক বছরের মধ্যে চার লক্ষ বই বাড়িতে পড়বার জন্যে 

নিয়ে গিয়েছিলেন। এই এক বছরে গ্রন্থাগারের ফটোবিভাগ থেকে ২৬০০০ 

মাইক্রোফিজ্ম ও ফটোস্টাট সরবরাহ করা হয়েছে । নতুন যোগাযোগ হয়েছে মাফিন 

যৃজরাতই, ব্রেজিল মালাগাসি ও অনানা দেশের আরো বাহান্নটি দেশের গ্রন্থাগার ও 

সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্চে। এই সংখাাটি যুক্ত হলে গণতান্ত্রিক জাম্ণানির সঞ্চে 

সম্পকভুক্ত বিদেশের গ্রন্থাগার ও মমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬০৩। 

উচচশিক্ষার্থে বিদেশযাত্র। 
পশ্চমবগ্গ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সহ গ্রন্থাগরিক শ্রীসৃনীল রায় কলম্বো 

পরিকল্পন। অনুযায়ী বিশেষ সরকারী বৃত্তিতে গ্রন্থগারিকতার উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য 

৪ঠ1 জানুয়ারী মন্ট্রিল (কানাডা) যাত্রা করেছেন । মন্ট্রিলে দেড় বছর অবস্থান কালে 

তিনি এম, এল এসসি ডিগ্রি লাভের জন্য পড়াশ.ন! করবেন । 

জওয়ানদের জন্কা পুস্তক 
গত নভেম্বর মাসে জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে জওয়ানদের জন্য পুস্তক এবং 

পত্র পত্রিকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ॥। এ পযন্ত ৪০১০০০ পুস্তক 

এবং ১০,০০০ পত্রিকা জওয়ানদের নিকট প্রেরিত হয়েছে । গ্রন্থাগারের কর্মীর 

অতিরিক্ত সময় কাজ করে সংগৃহীত পুস্তক বাছাই এবং প্রেরণের বন্দোবস্ত করেছেন । 

নিব্ণচিত পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশ হ'ল রোমাঞ্চকর ও গোয়েন্দা কাহিনী । 

তারপরেই হল অভিযান ও ভ্রমণ কাহিনী । এ ছাড়! এ সংগ্রহে আছে জীবনী ও ক্লাসিক। 
প্রাপ্ত পঞজ্জতকের মধ্যে ইংরেজী, বাংলা এবং হিন্দীর সংখ্যাই বেশী । 

জন্ধদের জন্) জাতীয় গ্রন্থাগার 
কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দেরাদুনে অম্ধদের জন্য জাতীয় গ্রশ্থাগার স্থাপিত 

হয়েছে,। বিভিন্ন ভাষায় ব্রেল পদ্ধতিতে মুদ্রিত পুস্তকাদি এই গ্রন্থাগারে থাকবে । 

এই গ্রদ্থাগার়ের সঞ্চে পঞ্তকাদি লেনদেনের জন্য ডাক কতৃপক্ষ কোন শ:ক 
ধাষ* করবেন না । 



১৩৬৯ ] বার্তা বিচিত্র ৩৭১ 

ভারতীয় সংস্কৃতি কোষ 
গত ২*শে ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রী 

জনাব হুমায়ন কবীর মারাঠী ভাষায় রচিত “ভারতীয় সংস্কৃতি কোষের” প্রথম খণ্ড 

আন.ঘ্ঠানিক ভাবে বাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করেন। এই বি*বকে'ষের একটি 

হিন্দী সং্করণও প্রকাশিত হবে । 

বাঙালায় মহাত্ম! গান্ধীর রচনাবলী 
পশ্চিমবওগ-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাঙল? ভাষায় "গান্ধী রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড 

এখন কলিকাতার ১নং হেস্টিংস স্ট্রিটে নিউ সেক্রেটারিধেট বিজ্ডিংস-এব পশ্চিমবগ্গ- 

সরকারের প্রকাশন বিক্রয় কাষণলয়ে বিক্রয়ের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এই খণ্ডের দাম 

পাঁচ টাকা । ভারত-সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রক 'কালেকটেড ওয়াক“স অফ মহাত্মা 
গান্ধী নামে যে পুস্তক প্রকাশ করছেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কয়েকটি খণ্ডে তার 

বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ করেছেন। 

মাধ্যমিক বিস্ভালয়ের গ্রন্থাগারিকদের বেতন হার 
গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৬৩) পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের শ্রীনরেন দাসের এক 

দষ্টি আকষণকারী প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসোরেন মিশ্র রাজোর 

সাহায্যপ্রা্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সগ্হের করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুথ শ্রেণীর 

কমীগণের বেতনহার ঘোষণ। করেছন। গ্রণ্থাগারিকদের বেতন হার নিমনরূপ £ 

(ক) কেবল মাত্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দশ হাজার পযন্ত পুস্তক 

সম্বলিত বিদ্যালয় গ্রণ্থাগার £-- 

(১) অন্ততঃপক্ষে লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিস্লে'মাপ্রাশ্ত গ্রাজুয়েটদের জন্য 
১৬০--২৯৫ টাক] । 

(২) অম্ততঃপক্ষে অন্মোদিত লাইব্রেরীয়ানশিপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ইন্টারমিডিয়েটদের 
জন্য ১১৫-_-১৮৫ টাক।। 

(খ) দশ হাজারের অধিক প:স্তক সম্বলিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার £-- 

অন্ততঃপক্ষে লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিশ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের জন্য ২০০--৪০০ 
টাক! । 

লা ইত্রেরীয়ানশিপ ভিপ্লোম। পরীক্ষার ফল 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইত্রেরীয়ানশিপ ডিশ্লোম। (ডিসেম্বর ১৯৬২) 

পরীক্ষার ফল প্রকাশিত_হয়েছে । রোল নং অনুযায়ী বিন/স্ত উত্তীণ” ছাত্রছাত্রীদের 
নাম দেওয়। হলঃ 

প্রথম শ্রেণী 
সবশশ্রী পিষূষকাদ্তি মহাপাক্স, অজয়রঞ্জন চক্রবর্তী । 

দ্বিতীয় শ্রেণী 

সব*্্রী দেবকুমার মি্র, শ্যামসংন্দর সাহা রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নমিতা? মিত্র, 
দীন্তি গৃহঠাকুরতা, সুভাষচন্দ্র ঘোষ । 



ঙ৭২ গ্রন্থাগার [ মাঘ 

তৃতীয় শ্রেণী 
সবশ্রী অরুণকুমার বসু, মনোরমা সেন, সুলেখা ঘোষ, ফনিম্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 

অক্চণা দত্ত, দীপ্তি ভট্রাচায”্ অমূল্যাকুমার গৃহ, সূলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরেন্দ 

নাথ সেনগ,্ত, অগিতরঞ্জন দে, চণ্ডীদাস দেববমণ, নন্দকিশোর প্রসাদ, মীরা 

মজ.মদার। 

শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

শিল্প শ্রমিকদের জন্য কলিকাতায় একটি শিক্ষণ তথা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের 

প্রস্তাব পশ্চিবঙত্গ সরকারের বিবেচনাধীন আছে। 

ইশ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকৃনলজী ( বোম্বাই ) 
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেক্নলজীর গ্রন্থাগার গৃহ পরিকজ্পনা থেকে কিছু 

তথ্য উদ্ধ:ত করা হল £ 

গ্রদ্থাগারে ১ লক্ষ পুস্তক এবং ২০ হাজার পত্র পত্রিক। থাকবে ॥। পাঠকক্ষে 

প্রাক স্নাতকদের জন্য ২০০ (প্রাক স্নাতক ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ), 

সনাতকোত্তরদের জনা ২০০ (স্নাতকোত্তর ছাত্র সংখ্যার শতকরা ১ ভাগ) এবং 

শিক্ষকদের জন্য ৫০টি আসনের (শিক্ষক সংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ) বদ্দোবস্ত 

থাকবে। 

প্রয়োজনীয় মোট স্থানের পরিমাণ নিধারণ করতে নিম্নলিখিত মান অনহসরণ 

করা হয়েছে £ 

পৃস্তক £ প্রতি বগ“ ফুটে ১৫ খানি 

ছাত্র £ প্রতি ছাত্রের জন্য ২৫ বর্গ ফট 

শিক্ষক £ প্রতি শিক্ষকের জন্য ৪০ বর্গ ফুট 

নি"ণবিত স্থানের পরিমান £ 

পুস্তক £ ১১,৭০০ বর্গ ফুট 

পাঠকক্ষ 8 ৭,২০০ ১ 

অফিস £ ৪০০ ৯, 

মোট £$ ১৯,৩০০ ৯ 

অতিরিক্ত 

শতকরা & ভাগ £ ৬,৫৬০ ৭ 

সর্ব মোট £ ২৫,৮৬০ ৯ 

সংবাদের সাত্রঠ 11))805১ 2১0. 71875 7 6০7070198168] 10500966) 

70918595. 17227 0115 ৬০] 11) 02089 1963) 22, 23, 27. 



শ্রী বি এস কেশবনের বিদায় সন্বধন। 
জাতীয় গ্রদ্থাগ্ারিক শ্রী বি এস কেশবন দিল্লীস্থ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্টিফিক 

ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিযুক্ত হওয়ায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক এবং রামু মিশন ইনষটিট,ট অফ 

কালচারের যুক্ত উদ্যোগে গোলপাক্থ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিট2াট অফ কালচারের 
ভবনে গত ৯ই জানুয়ারী (১৯৬৩) তাকে সম্বধনা জ্ঞাপন করা হয়। ভারতীয় 

গ্র্থাগার পরিষদের সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন। 

উদ্েগী প্রতিষ্ঞান সমূহের পক্ষ থেকে শ্রীবিজয়ানাথ ম:খোপাধ্যায়, শ্ীতিনকড়ি 

দত্ত, শ্রীবিমল মজুমদার এবং শ্রীঅজিত কুমার ম.খোপাধ্যায় শ্রীকেশবনের কমরদক্ষতা, 

জাতীয় গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাঁর অবদানের 

কথা উল্লেখ করেন। 
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে 

পরিষদ শ্রীকেশবনের কাছে বিভিন্ন ভাবে খণী। কেবলমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে 

কৃতজ্্রতা প্রকাশ দ্বার সে খণ পরিশোধ্য নয়। পর্ষদ যখনই তাঁর সাহায্য 

প্রার্থী হয়েছে ভ্রীকেশবন কখনও তাকে বিমুখ করেন নি । পরিষদের প্রতি 

তার অসীম মমত্ব বোধের সুযোগ পরিষদ সম্পূণ" ভাবে গ্রহণ করেছে। 

সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অঙ্প 

কিছুদিন পরে তিনি একদিন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন গভণ'র শ্রীরাজগোপালাচারীর 

সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ যুবক সেদিন 

শ্ীরাজগোপালাচারীর সাক্ষাৎ প্রার্থী ছিলেন। সেই যুবক এসপ্লানেড থেকে বেলভেভিয়ারে 

জাতীর গ্রন্থাগার স্থানান্তরণের প্রস্তাব করেন এবং এই ব্যাপারে গভণ বের সহায়ত। 

প্রাথ্ন। করেন । এই প্রস্তাবের অভিনবত্বে তিনি ঘুবকটির প্রতি আকধিত হয়েছিলেন 

সেদিনের সেই ঘৃবক হচ্ছেন শ্রীকেশধন। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে শ্রীকেশবনের ঘনিষ্ঠ 

সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে । 

তিনি বলেন যে বাংল৷ দেশ কেশবনকে খ্যাতি দিয়েছে । ভারতবষের শিক্ষা ও 

সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থ।গারের অবস্থিতির জন্যই কেশবনের 

যোগ্যতার যথাযথ ম.ল্যায়ণ হয়েছে। 

শ্রীকেশবন বলেন ষে তিনি এই সম্বর্ধনায় মভিভূত হয়েছেন । তিনি ডাঃ রায়ের 
মন্তব্যকে সমথন করে বলেন ষে বাংল। দেশের কাছে তিনি খণী । নানাবিধ সমস্যা 

সত্বেও শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কলকাতা শহর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল । জাতীয় 

এন্থাগারের ব্যপক উম্নতির জন্য তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তাদের মন্তব্য উল্লেখ 
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করে তিনি বলেন যে এই সহনামের সম্পচণ“ অধিকারী হচ্ছেন গ্রদ্থাগারের কর্মীব্দ | 

এসপ্লানেড থেকে গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হবার সময় তাঁর সহকর্মীর! দিব রাত্র দৈহিক 

ক্লেশ সহ্য করেছেন-_ প্রতিটি কর্মী সবদা নিজ নিজ দায়িত্ব স্সম্পাদন করেছেন বলেই 

জাতীয় গ্রন্থাগারের এই রূপান্তর । 

বঙ্গীয় গ্রত্থাগার পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে এমন প্রাণোজ্জল সংগঠন 

ভারতবষে'র কোথায়ও তিনি দেখেননি । অন্য কোন গ্রন্থাগার পরিষদের এমন বছমহখী 

কর্মসূচী নেই । একদল যুবক পরিষদের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে 

পালন করে সকলের বিস্ময়ের সৃঙ্টি করেছেন । তিনি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেন 

যেএরা নিঙ্গ নিজ ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে এত সচেতন যে তাদের কম্ধারার কোন 

অ.তরায়কে তাঁরা সহ্য করেন না এবং বয়স বা পদমধাদাকেও অগ্রাহ্য করেন। 

সুসঙ্জিত গ্রন্থাগার, পত্রিকার নিয়মিত আত্মপ্রকাশ প্রত্যেক গ্রশ্থাগারিকেরই 

গর্বের বিষয়। 

তিনি'ইয়াসলিকের কম“পচীরও প্রশংসা করেন। 

সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
প্রয়োজনীয় সংবাদাধির জন্য পরিষদ অফিস 

৩৩ নং ছজুরিমল লেন, কলিক'ত'-১৪ 

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন । 

আহ্বায়ক ৪ বিষ্ভাসাগর সাপারণ পাঠাগার 
স্থানঃ কাকদ্বাপ, ২৪ পরগণা। 

তারিখ £ ১৩ই (শনিবার) ও ১৪ই (রবিবার) 

এপ্রিল ১৯৬৩ 

মুল প্রবন্ধ £ জাতীয় উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা গ্রন্থ।গারের ভূমিকা । 



গা 
প্রী বি এস কেশবন 

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রণ্থাগারিক শ্রী বি এস কেশবন দিল্লী”থ ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল 

সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টারের পরিচালক নিযুক্ত হবার সংবাদ পোৌৰ সংখ্যা 

গ্রন্থাগারে? প্রকাশিত হয়েছে। 

জাতীয় গ্রন্থাগারের অতীত এবং বত“গান এই উভয় রূপের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত 

তাঁরাই কেবল এই গ্রন্থাগারের সবখঙ্গীন উন্নতির সঠিক পরিমাপ করতে সক্ষম 

হবেন। এসস্লানেড থেকে বেলেভডিয়ারে জূপান্তর এবং তারপর গ্রন্থাগারের 

দ্ুূতবিকাশ আজ একে যথাথ, জাতীয় গ্রন্থাগারের মযধাদ! দান করছে। এর 
আয়তনের বিপহলতা, গ্রন্থসম্ভারের প্রাচ্ঘতা এবং কমনৈপঃণা সাধারণের এবং 

বিদগ্ধ সমাজের প্রশংসা লাভ করেছে । গ্রথাগ্নারের উদ্নয়ন পরিকল্পনায় এবং তাকে 

কার্যকরী করবার জন্য শ্রীকেশবনের অবদান অনশ্বীকাষ* । গ্রন্থাগারের প্রাচীন এবং 

নবান কমীদের সহযোগিতায় জাতীয় গ্রদ্থাগারের বিস্তার এবং জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর 

প্রকাশ তাঁর কমণদক্ষতার পরিচায়ক । 

গ্র্থাগারিকতা শিক্ষণ কালে একটা অতি সামানা বিষণের প্রতি ছাত্রদের দ্্টি 
আকধিত হয় ন।-তা হ'ল গ্রন্থাসারের পরিচ্ছন্নতা বিধান। জাতীয় গ্রন্থাগারের 

অবয়বকে সংস্্রী রূপ দেবার জন্য শ্রীকেশবনের প্রয়াস অনেকের কাছে আতিশয্য বলে 

মনে হয়েছে । গ্রন্থাগ'রের টেবিল অথব। মেঝেতে কলমের কালি নিক্ষিপ্ত হলে 

সভ্যপদ বাতিল হবার মত্কাঁকরণ অনেক পাঠকের উজ্মার সুষ্টি করেছিল । কিছু 
এই ব্যাপারে তাঁর অনমনীয় দ:টুতা কি জাতীয় গ্রন্থাগারে পঠনপাণনোপযোগী 

মনোরম ছিনগ্ধ পরিবেশের সষ্ট করেনি? 

রী কেশবন নিজ কম“দথলে শিক্ত' মানুষ বলে পরিচিত ছিলেন । কিন্তু জাতীয় 

গ্রথাগাবঝে কেশবন বিদার সম্বদ্ধ'না সভার সমবেত কমাব্ণ্দের মনোবেদনার 

স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ আপাতকঠিন বহিরাধরণের মধ্যের «কামল' মানুষটির 
জনা । 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁর কাছে খশী। কর্মব।স্ততার গধ্যেও তিনি 

পরিষদের প্রতিটি সম্মেলনে ও সভায় উপস্থিত থাকতেন। পরিষদের সমস্ত 

কম" প্রচেন্টা তাঁর সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে । বিভিন্ন সভায় মুক্ত 

কণ্ঠে পরিষদের কার্ধাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি ঘোষণা করতেন যে সমগ্র 
ভারতবষের অনাত্র এমন সজীব ও কমণ্ঞ্চল পরিষদের সংস্পশে তিনি 

আসেন নি। 

পরিষদের গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সহায়তা পরিষদ 

কতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। গ্রন্থাগার পঞ্জিকার তিনি একজন অতুযুৎসাহী 

পাঠক । মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত কোন সংখা তাঁর হস্তগত হ'লে অবিলদ্বে 
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তিনি সম্পাদককে (শ্রীসোরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ) অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে দ্বিধা 

করেন নি। শ্রীকেশবন পরিষদের নিম্ম সমালো৪কও হছিলেন। তাঁর সমালোচনা 

পরিষদ পথনিদেশ হিসাবেই গ্রহণ করেছে । 

শ্রীকেশবনের সঙ্গে পরিষদের সমপক এক যৃগেরও বেশী । পরিষদ ব্যথিত 

চিন্তে শ্রীকেশবনকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছে । বৃহত্তর কমরক্ষেত্রে তিনি 
গ্রন্থাগারিকত। বৃত্তির সামগ্রিক উন্নতির জন্য তাঁর অনলস কর্মগ্রচেন্টা অব্যাহত 

রাখবেন--পরিষদ এ বিশ্বাস রাখে । শ্রীকেশধন দীর্ঘায়ু হোন-_তাঁর কমণক্ষমত। 

অব্যাহত থাক । 

শ্রী মূলে ও স্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রী কেশবনের স্থলে উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীধাদব মুরলীধর মুলে জাতীয় গ্রন্থাগারের 

গ্র-থাগারিক পদে এবং রেফারেন্স বিভাগের সহঃ গ্রত্থাগারিক শ্রদ্বজেন্দ্ুলাল বদ্দ্যো- 

পাধ্যার উপণ-গ্রন্থাথারিক পর্দে উন্নীত হয়েছেন। আমরা উভয়কেই অভিনন্দন 

জ্ঞাপন করছি । 

শ্রী মূলের সঙ্গে পরিষদের সম্পক“ও অত্যন্ত নিঝিড়। পরিষদ বিভিন্ন সময়ে 

তাঁর অকৃপণ সহায়তা লাভে বণ্চিত হয়নি। শ্রীমূলে সাধারণতঃ লোকচক্ষুর 

অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখা পছন্দ করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিদ্ন 

সমসার সচিন্তত সমাধানে তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে তাঁর পরিচিত মহলই কেবল 

অবহিত আছেন। 

পরিষদের গ্র“থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের যে সমস্ত প্রার্জন ছাত্র উত্তরকালে 

কর্মজীবনে স:প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বভাব বিনয়ী শ্রীদ্বজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের 

অন্যতম । পরিষদ শ্বভাবতঃই এজন্য গবিত। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরিষদের 

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের শিক্ষক এবং পরীক্ষক হিসাবে অনেকদিন পরিষদকে 

সাহায্য করেছেন । 

সগুদশ বঙলগীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
বিদ্যাসাগর সাধারণ পাঠাগারের আহ্বানে আগামী ১৩ই (শনিবার ) ও ১৪ই 

( রবিবার ) এপ্রিল ১৯৬৩ কাকদ্বীপে (২৪ পরগণা ) সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রম্থাগ।র 

সম্মেলন অনুচিত হবে। 

ভারতবষ“ আজ এক গুরুতর সঙ্কটের সম্মথীন। কারিগরী বিদ্যার প্রসার ও 

ব্যাপক শিক্ষপোম্নতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদ করাই সঙ্কট 

ব্রাণের একমাত্র উপায় । প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়নিবণহ সর্ডেবও তাই 

তৃতীয় পঞ্চবাধষিক পরিকঞ্পনাকে সত্কুচিত করা হয়নি । শিজ্পে অধিক পরিমাণ অর্থ 
বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণকে সঞ্চয়মূখী করবার প্রচৈজ্টা চলেছে । 

শিল্পোধ্নয়নের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের ভুমিকা সবজনবিদিত । বিজ্ঞান ও 

অঞ্চনৈতিক জগতের নতুন তথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিজ্পোন্নয়নের কাজে নিষুজ 



১৩৬৯ সম্পাদকীয় ৩৭৭ 

কম্ীদের অবহিত কর গ্রন্থাগারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। উপরণ্তু গ্রতিরক্ষার 

ব্যাপারে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্বও গ্রন্থাগারের । 

এই শেষোক্ত বিষয়টি গ্রন্থাগার দিবসে" এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যা গ্দ্থাগারে' বিস্তারিত 

তাবে আলোচিত হয়েছে । 

দেশের সামগ্রিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সপ্তদশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে 

জাতীয় উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষায় গ্রম্থাগারের ভূমিকা আলোচ্য বিষয় নিধণরিত হয়েছে । 

আমরা আশাকরি এই নম্মেলনে গ্রম্থাগারিকেরা পারস্পরিক মত ও অভিজ্ঞতা 

বিনিময়ের দ্বার এই দায়িত্ব পালনের নবনব পন্থা নিধণরণে সক্ষম হবেন। 

বিষ্ভালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ৫২) 
বিদ্যালয় গ্রম্থাগ্রারের তিনটি মূল উপদানের মথ্যে প্রথম উপাদান গ্রম্থসংগ্রহ 

সম্বন্ধে পৌষ সংখ্যায় আলোচন। করা হয়েছে । 

(খ) গ্রন্থাগার গৃহ £ গ্র্থসঃগ্রহের গবরুত্ব গ্রন্থাগার গৃহ অপেক্ষা অধিক 

সন্দেহ নেই । কিন্ত একট প্ণাণ্ত গ্রন্থ সংগ্রহ অপষণপ্ত স্থানের জন্য অকায“করী 

হয়ে পঢ়ে। ছাত্রদের মধ্যে পুজ্তক পাঠের আগ্রহ স:ষ্টিকরা বিদ্যালয় গ্রম্থাগারের 

অনাতম কতবা। সে জন্য গ্র্থাগার গহটিকে আকষণীয় করে তোলা! প্রয়োজন । 

গ্রন্থাগারে পহস্তকমঞ্চ এবং পাঠকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান নিধণারণ করতে হবে । 

গ্রন্থাগার গৃহের জন্য কত স্থানের প্রয়োজন ? স্থানের সঠিক পরিমাণ ' নিধণরণ 

করতে হলে প্রথমে স্থির করতে হবে যে গ্রন্থাগারে কি কি জিনিস থাকবে । এই সব 

জিনিসের যেমন,-_-শেজ্ভ, টেবিল, চেয়ায়, ক্যাটালগ কেবিনেট ইত্যাদির তালিকা প্রস্তুত 

করে, এই সাজ-সরপ্জাম গৃহের কতখানি স্থান দখল করবে তার আয়তন নিধণরণ 

করতে হবে । 2৪৪ এর মতে এই স্থানের ৩ থেকে ৩২ গুণ হ'ল গ্রম্থাগারের জন্য 

প্রয়োজনীয় স্থানের ক্ষেত্রফল । 

(265৭, ]. 9. £ 11050 01917010997 17581500001 ০06 560151 
110181151051510, 1962. 0, 244. 250) 

কয়েকটি গ্রন্থাগারে স্থানের পরিমাণ সম্বন্ধে সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে 

উপনীত হয়েছেন । তাঁর মত অনধায়ী গ্রন্থাগার গৃহে রক্ষিত প্রতিটি বস্তুর চতুস্পাশে' 

১৮ ইঞ্চি (১$ ফ.ট ) প্রশস্ত শুন্য স্থানের কল্পনা করে নিতে হবে । অথণৎ দেঘে 

৮ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ফট একটি টেবিল ৪৮ বর্গ ফট পরিমাণ স্থান দখল করবে। 

কিন্তু গ্রন্থাগার গৃহে এই টেবিলটির চতুস্পাশে ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ অতিরিক্ত 

স্থানের সংস্থান রাখতে হবে, অথাৎ টেবিলটির জন্য মোট স্থানের পরিমাণ হ'ল £-- 

দৈঘণ (৮ ফ:ট+১২ ফুট +১২ ফুট ) ৯ প্রস্থ (৬ ফুট +১২ ফৃট+১২ ফট) 

৯৯ বগ ফুট । সুতরাং অতিরিক্ত স্থানের পরিমাণ হল ৯৯ বগ“ ফুট-৪৮ বর্গ 

ফুট.৮৫১ বর্গ ফুট। গ্রন্থাগার গৃহে রক্ষিত সমস্ত বস্তুগ্লি অধিকৃত স্থান 
নিধণরণের সময় দেওয়ালকেও অন্তরভূক্ত করতে হবে। অর্থাৎ ক্পনা করে নিতে 

হবে যে, (দেওয়ালের ৯৮ ইঞ্চির মধ্যে কোন বস্তুই থ।কবে না। 



ঙ৭৮ গ্রন্থাগার [ মাঘ 

তাঁর সমীক্ষা! থেকে দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত হ'ল £ 

গ্রদথাগার নং ১. গ্রদ্থাগার নং * 

গ্হে রক্ষিত সাজ-সরঞ্জাম অধিকৃত স্থানের ক্ষেত্রফল ৫৯৪ ৬৬৫ 

(৩৩% ) (৩৭% ) 

দেওয়ালসহ এই সাজ-সরজজাম 

গুলির চতুঙ্পাম্বস্থ শুন্য স্থানের ক্ষেত্রফল ১০২৬ ১৩৭৭ 

(৫৭% ) (৬০%) 

অতিরিক্ত ১৮০ ২৫২, 
(১০০০ ) ( ১১%০ ) 

গ্রন্থাগার গৃহের মোট ক্ষেত্রফল (আসন্ন) ১৮০০ বঃফ্ঃ ২২৯৬ বঃফহঃ 

গ্রন্থাগার নং ১৪৫৯৪ বঃফৎঃ এর প্রায় ৩গ্ুণ হ'ল ১৮৯০ বঃফংঃ 

গ্রথাগার নং ২ £ ৬৬ বহফঃ এর প্রায় ৩২ ৮. 5) ২২৯৬ বঃফ*ঃ 

৬৬৬ আীন্তীতশ্লিিতিতি ৭৬৬৬৬৭৬৬ ১ত৬প১৩৬৩৬ত িতিনিতিতাডাত তাতাভাজাউিএাভাএজাীল্এীভাএতাসিউি এতা৬িিিিন্চিপন্এিতিনচিিডিতিভিিভিভারডিিলতি 

বিজ্ঞপ্তি 
১৯৫৬ সালের সংবাপপত্র রোঞ্জস্রেসন (কেন্দ্রীধ) আইনের ৮ ধারা গনুযায়ী 

মালিকানা ও অন্যানা বিনহক পাত £ 

৬ যেস্থান হইতে প্রকা(ণত হয তাঞ।র ঠিকানা-বলীব গ্রন্থাগার পরিষদ, 

কেন্দ্রীতর গ্রন্থাগাত্র, কলিকত। বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৯২ 

২। প্রকাশের সমষ হ্যবধান-_ মাসিক 

৩। সুদ্রাকপের নাম-সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গেপ'ধ্যায় 
জা[ত-_ ভারতী 

ঠিবশনা_ ১০০1১, ভুপেন্্রমোহন বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ 
৪ প্রকাশকের নাম--সোবেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যাস্্ 

জ[তি-- ভারতী 

ঠিকানা--. ১০০1১, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ 
৫1 সম্পাদকের নাম-অকণ কান্তি দাশপ্তপ্ত 

জাতি-__ ভারতী 

ঠকানা--8৪ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন, কলিক্া তা-১৬ 

৬। স্বত্তাধিকারী-_বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্্রীষ গ্রন্থাগার, কলিকাতা 

বিশ্বিদ্যালয়, ক'লকাতা-১২ 

আমি সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যা্র এতদ্বারা ঘোষণা কল্সিতেছি ষে, উপরিউত্ত 
বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমত সম্পূর্ণ সত্য। 

, তারিখ শ্ব'ঃ সোরেন্দুমোছন গঙ্গোপাধ্যায় 

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ প্রকাশক, গ্রম্থাগার 
সিভি উস তি সত এত সিটি ডিও সির তত সি এস তি সি পতি তি চি নিত পতি সি সি নি পনি সিসি ৩৩ তি প্হিসিল্মিনি নত প্র শনি পনি সভাপতি ৃ ৃ ৃ ৃ ৃ ্ 



গ্রহ1110 
গ্রর ন্থা গা প'রি য দ 

্ ই সং ধ্যা য় 

এস আর রঙ্গনাথন £ বিভিন্ন জয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগাল় | 
কুণাল সিংহ £ প্রাচীর গ্রন্থ সংগ্রহ ॥ বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৩৩) | 

পুর্ধ পাকিস্থান ॥ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ॥ 

বারতা বিচিত্রা ও গ্রন্থাগার সংবাদ & সম্পাদকীয় £ জাতীর 
প্রতিরক্ষায় ও দেশ সংগঠনে গ্রন্থাগারের ভুমিকা 

দ্বাদশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা ফা)? ৩৩৬৯ 
বাগানের তারপর 
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সদ) প্রকাশিত 

হণ] গঠাচা 29226 
রখ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সনিরবাচিত গন্প সংকলন 

এই সংকলনটিতে রয়েছে £ পুশকিন, লেবমন্তভ, তৃূগেনিভ, দস্তয়ভন্কি শেড্রিন, 

নিকোলাই লেসকভ, নিকোলাই উনপেন:স্কি, সিবিরিয়াক, মিখাইল আটজিভাশেজ 

ইগন তি পোতাপেঙ্কে ফিয়েদর সোলোম্তক, আলেকি রেমিসভ, চেখভ। ম্যাকপিম 

গেক্ী ও লিও তলস্তয়ের গজ্প। 

অননব।দ.ঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
দাম ৫ ৬০০ 

আধুনিক রুশ গল্প 
ইদানিংকালের সোভিয়েত লেখকদের ছোট গঞ্জের সংকলন। 

অনুবাদ 2 ইলা মিত্র দাম £ ৫০০ 

লোক-বিজ্ঞানের বই 

এল. লান্দাও ॥ ওয়াই রুমার 

আপেক্ষিকতাব্ন তত্ব 
দাম 2 ৯৫০ 

ভাবরতেব্র অর্থনীতি কোন পথে ? 
সনং রায় ০:৪০ 

বিদ্বসাহিতোর কয়েকটি উল্লেখযোগা সংযোজন £ 

আলেকজান্দার কুপরিন £ মিখাইল শলোখফ ঃ 

রত্ববলয় ৫৫০ ॥ ধীর গ্রবাহিনী ডন ১০০ ॥ 
সদরুদ্দিন আইনী £ 

সেকালের বুখারায় ৪০০ ॥ সাগরে মিলায় ডন ৬০০ ॥ 

হ্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ 
১২ বঙ্িম চাটাজীর্য স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, ১৭২ ধমণওল। স্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ 

নাচন রোড) বেনাচিতি, দুর্গাপুর ৪ | 

০০৯১১ ১ 



বব 8 ০২৯ বস বং বা উল সব বত পদ ই বব ছি 

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র 

কী 

ৃ 
$ ডাঞ্জার বিন। ডিস-পেনসারী যেমন চুলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন গ্রম্থাগারের 

সুষ্ঠু সংগঠন ও সুপরিচালমও তেমনি সম্ভব নয় । বিজ্ঞানসগ্গত প্রণালীতে 
$ গ্রত্থাগার পরিচালনের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম গ্রন্থাগার- 
$ সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা ও প্রয়োজন 

অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা এাক্সেসন রেজিত্টার, ক্যাটালগ কা, ডেট 
! লেবেল, বক কাড” এবং কার্ড ক্যাবিনেটে, ষিল র্যাক, বুক সাপোট” ইত্যাদি 
! আমর! সরবরাহ করে থাকি । ইতিমধ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিম্ন জেলা ও 

$ 
পৃঃ 
€ 
€ 
€ 
€ 
$ 
রড 
$ 
$ 
€ 

প্র বি 

অন্যান্য রাঙ্দের ছোটবড় নান ধরণের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 
গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে আমাদের 

প্রতিজ্ঞান সুনাম অজন করেছে। 

বিস্তৃত বিবরণের জনকে পত্রালাপ করুন 

মুকট্রাকো এণ্ড এজেন্সী 
২৬, শশাখারীটোল। প্রীট, কলিকাতা-১৪ 

ফোন 2 ২৪-৪৬৮৭ 

দী ব” ৮ ৮ ৮ বা ৮ বি ৮ ৮ ৮ ৮ “৮ প্র ৬ ৩ বা বি ৮ ৮ ২৮ ৮ ৮ ৮ বব ক 8 ৮ ই বই ৮ বি হা বি বই ৮ ০ ৮ ৮ 

প্রকাশের পথে 

888 ডা ৫১7০৬ 8৫১৯ ছা প্রঃ €1888 ৫১৫৪8 

200598017099 01 8 5%20100910]2 10919 00992 1055 1012 

21180102501 10539120951 1500101% 25500151100 27 79 

0515, ০8100118. 

€9815051 130181% 85008811015 20911559295 ০, 2 0 

পৃষ্ঠা বখেয। ১ ১৩০ মূলা £ ভারতবর্ষ ৩'০০ 
| খেটরুটেন ৭ শিঃ ভ্বামেরিকা ১ ভলার | 



18] 
ব ঙ্গী য় গ্র ন্থা গা লন প রি ষ দ 

১২শ বর্ষ ] ফাল্গুন ? ১৩৩৯ [ ১১শ সথ্খযা 

এস. আর, ব্রঙ্গনাথন ূ 

বিভিন্ন ভ্তাত্রত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার 

| বিএববিদ]ালয়, কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের 

গ্রন্থাগার বাধহারকারী (০11600616), কাজকর্ম, পাঠ্যাবস্তু, পাঠকক্ষ ও অনান্য 

সুযোগ সুবিধার পার্থক্য এই প্রবন্ধে নিদেশিত হয়েছে ] 

০ গাচটি স্তর 
গ্রচলিত শিক্ষা বাবস্থা অনযায়ী শিক্ষাদানের জন্য নির্দি্ট প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট 

ছ'ত্র ছাত্রী ও অন্যান্য বাক্তিদের সাহায্য করার জন্য গ্রন্থাগারকেই বল হয় শিক্ষা- 

গুতিজ্ঞনের গ্রন্থাগার (505967010 1105 )। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে পাঁচটি 

তরে বিভক্ত করা যায় £ বিশববিদ্যালয়, কলেজ, উচ্চবিদালয়, মাধামিক বিদ্যালয় 

এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় । শেষেক্জ চারটি স্তরে ছাত্র ছাত্রীরাই প্রধানতঃ গ্রন্থাগার 

বাবহারকারী এট। আমরা ধরে নিতে পারি এবং প্রথম স্তরে স্নাতোকোত্তর গবেষণায় 

নিযুক্ত ছাত্র ছাত্রী, বত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং শিক্ষকবূন্দ নিজেরাই প্রধানতঃ গ্রন্থাগার 

ব্যবহারকারী । সাধারণভাবে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঞঠানের গ্রন্থাগারের মখ্য 

ব/বহারকারীদের বয়সের সীমারেখা নিম্নরূপ £ 

বি*ববিদ্যালয় £ ২২ বৎসরের উধে 

কলেজ £ ১৮ থেকে ২২ বৎসর 

উচ্চবিদ্যালয় £ ১৩ থেকে ১৭ বংসর 

মাধ্যমিক বিদ্যালয় £ ১০ থেকে ১২ বংসর 

প্রাথমিক বিদ্যালয় £ ৫ থেকে ৯ বৎসর 

৫ বংসর থেকে ২২ বৎসরের মধ্যে অথণং শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্তি পযন্ত 

চিদ্তাশজি অনেকখানি বুদ্ধি পায়। সে জন্য বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 

সঞ্গো য.জ গ্রন্থাগারের প্রতিটি বিষয়েই প্রভূত পরিবর্তন লক্ষ্য করা বাম। এখন 

এই গাঁচটি স্তরের গ্রন্থাথার সমৃহের পার্খকা সম্পকে আলোচন। করা যাক। 



৩৫৮ গ্রন্থাগার ফান্তন 

১ বিশ্ববিষ্থালয় গ্রন্থাগার 
বরঃগ্রাপ্তরাই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মুখ্য বাবহারকারী ॥ তাঁদের সকলেরই 

চিন্তাশক্তি সংগঠিত ॥ গবেষণ।ই তাঁদের উপলীব্য। জ্ঞান সমদ্রের কোন একটি নিদ্দিষ্ট 

অংশের গভীরে প্রবেশ ফরে জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করাই তাঁদের উদ্দেখা। 

এখানে গ্রন্থাগারের প্রধান কত'ব্য হ'ল ব্যবহারকারীদের চিন্তার খোরাক হিসাবে তাঁদের 

সন্মাথে জ্ঞান সমহঞ্ধ সাময়িক পত্র পত্রিকা থেকে জায়মান চিন্তাধারাগ্লিকে 

(17950636 10710:0-0)0000) উপস্থিত করা । অরথাং 100001)60090100 হবে এই 

গ্র্থাগারের প্রধান কাজ ॥ বিশববিদ্যালয়ে অধায়নের জনা নির্দিষ্ট বিষয় সমূহের উপর 

বিভিন্ন দম্টি কোণ থেকে প্রকাশিত মূলাবান সাময়িক পত্রের প্রবন্ধাদি হবে বি*ব- 

বিদ্যালয় গ্রদ্থাগারের পাঠ্যবস্তু॥। কিকি সাময়িক পর গ্রন্থাগারে থাকবে গ্রত্থাগারের 

আথি'ক সঞ্গতি অন:যায়ী তা স্থিরীকৃত হবে । গ্রন্থাগারে নেই এমন কোন সাময়িক 

পত্রে প্রকাশিত কোন প্রবন্ধের প্রয়োজন হলে আন্ত গ্রন্থাগার বিনিময় বাবস্থার 

মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা অথব! প্রবন্ধটির ছবি (7১11০000110, 015009508 ইত্যাদি ) 

তুলে নিতে হবে। সামরিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির তালিকা (10০০036008- 

0০00. 115) এবং সারাংশ (9650৪06) সম্বলিত তালিকা নিয়মিত প্রণয়ন করে 

প্রয়োজনীয় বিষয়গংলির প্রতি গবেষণা কমীদের দহছ্টি আকষণ করতে হবে । গবেষণা 

কমীদের বত“মান এবং ভবিষাত চাহিদ] সম্বণ্ধে অবহিত হবার জন্য গ্রন্থাগার কমাঁদের 

অবশাই: তাঁদের সংস্পশে" আসতে হবে । তাঁদের গবেষণার নির্দিষ্ট বিষয়টি সম্বন্ধে 

জানতে হবে এবং 70০001061009002 9615106কে তাঁদের প্রতোকের প্রয়োজনের সত্যে 

খাপ খাওয়াতে হবে। পৃথকভাবে অধ্যয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অনেক- 

গুলি ক্ষুদ্র ক্ষ প্রকোম্ঠর (০010155) বন্দোবস্ত করতে হবে। পাঠকরা তাঁদের 

প্রয়োজনীয় প-স্তক পত্র পত্রিকা ও অন্যান জিনিষ এনে সেখানে যতদিন পযন্ত 

প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষে প্রতিদিন লেনদেনের 

কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না॥। অবশ্য গ্রন্থাগার কর্মীদের এই প্রকেচ্ত থেকে 

প্রয়োজনীয় কোন পাঠ সামগ্রী অপর কোন পাঠকের জন্য নিয়ে আমার অধিকার 

সব সময়েই থাকবে । অস্নাতকদের (10706181500565 ) জন) কলেজ গ্রণ্থাগারে 

যে সম্ত সুযোগ সুবিধা থাকে তদতিরিক্ত এই কটি পার্থকাসচক বৈশিষ্ট) 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের থাকবে। 

২ কলেজ গ্রন্থাগার 

কলেজ গ্রম্থাগ্রারের মৃখ্য ব্যবহারকারী হচ্ছে অস্নাতক ছাত্র ছাত্রী। তাঁদের 

চিন্ত। শজি গবেষণায় নিবৃত্ত হবার মত পরিণতি লাভ করে না কিন্তু তাঁদের অধীত 

বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভের জন্য তাঁদের মন অনেকখানি বিকাশপ্রাপ্ত এবং 

আগ্রহও ' অনেকট। কেন্দিভূত হয়ে থাকে। কলেজ গ্রন্থাগারে পাঠ্য-বদ্তুর মধ্যে 

প্রধানতঃ থাকবে বিভিদ্ন বিষয়ের উদ্নত মানের পুঞ্তক এবং পাঠ্যতালিকা নিধারিত 



১৩৬৯ ] বিভিন্ন স্তরের শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ৩৫৯ 

বিষয়ের উৎকৃষ্ট ধরণের পাঠ্যপুস্তক ([5৮০০০.)। একই সময়ে অনেক 

ছাত্ররই বিশেষ একথানি পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হতে পারে, সেজনা এই ধরণের 

পাঠাপহস্তকের সংখ্যা বেশী রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয় । প্রত্যেক ছাত্রের মানসিক 
গঠন অনুসারে নিজ নিজ পাঠ্যপুস্তক নিবণচন এবং মান নিণ-য়ে গ্রন্থাগার 

কমীর সাহাযা করা উচিত । উপধহ্জ পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ এবং যথাসময়ে বাবহারের জন্য 

গ্রন্থাগারকে শিক্ষকদের সন্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলা প্রয়োজন । প্রতিটি 

অধ্যায়নক'লের (7600) শেষে পরবতা কালের জন্য প.স্তক নির্বাচন এবং নিধণচিত 

পংস্তকের ক্রয়যোগ্য সংখ্যা নিধণরণ করার জন্য এই যোগাযোগ আরও ঘনিত্ঠতর করা 

প্রয়োজন । মধ্যে মধ্যে পাঠকদের বাবহারের জনা গ্রম্থপণ্লী প্রস্তুত করারও প্রয়োজন 

আছে । তধে সেই গ্রন্থপজী 10০০32760056100 119এৈর মত গভীরতাপর্ণ হবে না। 
কলেজ গ্রন্থাগারে একটি বৃহৎ পাঠকক্ষ বাতীত আরেকটি সাধারণ পাঠকক্ষ থাকবে 

যেখানে বসে ছাত্ররা তাদের ইচ্ছামত সাধারণ 9৪০1. 7১০০৮, থেকে জ্ঞানের পরিধিকে 

বিস্তৃত করার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই নিজেরা বেছে নিয়ে এসে গড়বে । 

৩ উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

শৈশব ও যৌবনের মধ্যবতাঁ অবস্থায় যাঁরা আছে তাঁরাই হবে প্রধানতঃ উচ্চ 

বিদ্যালয় গ্রম্থাগার ব্যবহারকারী ॥ তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং তা' প্রকাশের ইচ্ছা স্ত 

অবস্থায় থাকে । উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে এই ইচ্ছাকে উৎসাহিত করতে হবে। 

সুতরাং উচ্চবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একট বিশেষ কাজ হবে ছাত্রদের মধ্যে পাঠস্পহ। 
প্রতিযোগিতার অন:ষ্ঠান করা । প্রতেঃক ছাত্রকে তার ইচ্ছানুসারে যে কোন বিষয় 

বেছে নিয়ে ক্ষদ্রাকারের গবেষণার সুযোগ কমে দিতে হবে এবং সে তার এই 

'গাবেষণালব্ধ। জ্ঞানকে একটি নোট বইয়ের আকারে প্রকাশ করবে । এই নেট 

বইয়ে অন্যানা বইয়ের মত সূচীপত্র, মুখবম্ধ, পরিচ্ছেদ বিভাগ, গ্রন্থসূচী ইত্যাদি 

থাকবে। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ কয়েক বৎসর এই ধরণের প্রতিযোগিতা 

পরিচালনা করেছিলেন । যে সমস্ত যুবক এই প্রতিযোগিতায় অংশ 

গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধো আজ অনেকেই বেশ বয়ঃপ্র্ত হয়েছেন। তাঁরা 

প্রাঃই আমার কাছে স্বীকার করেন যে এই ধরণের প্রতিযোগিতা তাঁদের জংনস্পৃহাত 

একট। নতুন পথে পরিচালিত করেছিল যা” আজও তাঁরা ভুলতে পারেন নি এবং 

তাঁদের ভবিষ্যত জীবনে এর প্রভাব থেকেই যাবে । মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 

যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা' আরও বেশী করে থাকবে 

উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থগারে । পাঠকক্ষে কমপক্ষে ১২০টি আসন থাকবে যাতে করে 

অন্ততঃ এক সঙ্গে তিনটি শ্রেণীর ছাত্রদের বসবার ব্যবগ্থা করা যায় । ধখনই 

কোন শিক্ষক অনুপস্থিত হবেন তখনই সেই শ্রেণীর ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের 

সুযোগ দিতে হবে। 



৩৬ গ্রন্থাগার [ ফাজ্জতন 

৪ মাধ্যমিক বিষ্ভালয় গ্রন্থাগার 
মাধ্যমিক বিদা'লয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহাককারীদের চিন্তাশক্তি সুগঠিত হয় না। 

সংতরাং বঙমান প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত ক্ষুদ্র গবেষণার কাজে এরা 

প্রবৃন্ত হতে পারে না। অপরপক্ষে তাদের অনসন্ধিংসা আরও প্রখর এবং জ্ঞান 

জগতের বিস্তৃততর ভূমিতে বিচরণ করে থাকে ॥ সুতরাং মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের 

সংগ্রহ হবে বিভিদ্ন ধরণের এবং এ বয়সের ছাত্রদের চিম্তাশক্তির মান অনংযায়ী । 

ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসাকে প্রবলতর করতে সাহায্য করে নিজ নিজ শ্রেণীর পাঠক্রম । 

গ্রন্থাগার এই অনসম্ধিৎসার সুযোগ গ্রহণ করে সেই সমস্ত শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের 

উপর পংস্তক তালিকা প্রস্তত করে তাদের পাঠক্রমকে সাহায্য করবে। স্বভাবতই 

গ্রন্থাগার কর্মীকে শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে প্রাত্যহিক যোগাযোগ রক্ষা করে 

চলতে হবে যাতে করে নিয়মিত পাঠক্রমের উপর গ্রন্থাগারের পাঠক্রম ছাত্রদের 

উপর অতিরিজ বোবা স্বরূপ না হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ও গ্রন্থাগারের 

অভিজ্ঞতার মধ্যে সংহতি সাধন কর] বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হবে। ছাত্ররা 

যাতে নোট ও ডাইরী রেখে, নতুন কোন শব্দ অথবা কোন শব্দের বিশেষ প্রকাশ 

ভাল লাগলে লিখে রেখে সুসম্ব্ধ অধ্যয়নে অভাস্ত হয়ে ওঠে তার জন্যে 

গ্রন্থাগারকেই শিক্ষা দিতে হবে । এই বিষয়ে আমি 06010 [001৮5151%ে 2555 

প্রকাশিত 16801:106 177 10015 961155এর 07227052610) ০ 1:10721165 ঠ)170012 

এবং 907,001 26 00112£6 7,/02765 গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি। 

পাঠকক্ষের আসবাবপত্র সমহ উপয-ক্ত আকারের হওয়া চাই । বত্মান প্রবন্ধে যে 

আত্মপ্রকাশের কথা বল! হয়েছে ছাত্রদের সেই সুযোগ এখানে আরও বেশী পরিমাণে 

করে দিতে হবে। 

& প্রাথমিক বিষ্তালয় গ্রন্থাগার 

প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রশ্থাগারের মুখ্য ব্যবহারকারীরা কখনই খুব বেশী সময় 

তাদের মন একটা বই অথবা একটি বিশেষ চিন্তায় কেন্দ্রিডৃত করে রাখতে পারে না। 

অপরপক্ষে তাদের ভাল লাগার জগত অনেক বেশী ব্যাপ্ত। বণণমালার মাধ্যমে 

কোন চিন্তাকে গ্রহণ কর! এবং তার থেকে আনম্দলাভ করার মত ক্ষমত1 তখনও 

তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে না। তাদের বইগুলো হবে প্রধানতঃ আকর্ষণীল্প ছবিতে 

পুণ। তাদের বই পড়ার আগে ওপরে গরঙ্প বলে শোনাতে হবে। এই সমস্ত 

গ্রদ্থাগারে ছাত্রদের মনকে হালক করার জনো থেলাধূলারও ব্যবস্থা রাখতে 

হবে। ছবি আঁক! মাটির পৃতুল তৈরী করা এবং এই ধরণের অন্যান্য কাজের মধা 

দিয়ে ছাত্ররা যাতে তাদের মনের ভাবকে সহজে প্রকাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা 

করে দিতে হবে। এই ধরণের ব্যবদ্থার মধ্য দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 

যেকী পরিমাণ উদ্নতি সাধান করা যায় তার প্রমাণ আমি 1,14210এর শিশ: 
গ্রন্থা্খারে দেখেছি । তাছাড়া আমি এই বাবস্থার আরও কল্যাণদার়ক স্কিপ দেখেছি 



১৩৬৯ ] বিভিন্ন সুরের শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ৩৬১ 

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন প্রবতনের পর দক্ষিণ কানাড়া জেলার মাওগালোরের 
স্থানীয় কতৃপক্ষ পরিচালিত শিশহ গ্রন্থাগারে । প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রশ্থাগারের 
এই সমস্ত কাজের প্রয়োজনেই উপযংস্ত ঘর, আসবাবপত্র, ছবি আঁকার উপযুক্ত 
দেওয়াল এবং অন্যান্য সাজ সরাঞ্জাম প্রয়োজন । 

৬ প্রত্যাশ। 

আমি সবশেষে এই প্রত্যাশ। করছি যে অঠিরেই নব জাগ্রত ভারতবর্ষের শিশু, 

ছাত্রছাত্রী এবং গবেষণ। কমাঁরা প:থিবীর মধ্যে এক অদ্বিতীয় গ্রন্থাগার বাবস্থার 

অধিকারী হবেন। এই প্রতাযাশাকে পূর্ণ করে তুলতে প্রয়োজন রাষ্ট্র, শিক্ষামূলক 

প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-বন্দ, গ্রন্থাগর ব্যধহারকারী এবং অভিভাবকদের আন্তরিক ও 

সুনিদেশিত সহযোগিতা । ঈশ্বর এই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে সহায় হোন। 

[ অরুণ ঘোষ কতৃক অনূদিত ] 

কুণাল সিহহ 

প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রন্থ 

ভারতবষে গ্রন্থাগার আদ্দোলনের ব্যাপক প্রসার সুরু. হয়েছিল বাংলা দেশে । 

তার ফলে এই রাজে) অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে। 

জমিদারগণের পঙ্ঠপোষকতা গ্রদ্থাগার গড়ে উঠতে সাহাযা করেছিল সবচেয়ে 

বেশী । অনেক বড় জমিদার গহে আজও পুরাতন গ্রন্থাগারগুপি অতীতের সেই 

ওজ্লোর স্মতিচিহ বহন করছে । এইরূপ অনেক পুস্তক সংগ্রহ বত'মানে জাতীয় 

গ্রদ্থাগার ও বধমান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে । জাতীয় 

চেতনা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রম্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিল সেদিন- 

কার বাওগালী সমাজ । বাঙ্গালী যুবকদের চেষ্টাম়্ অনেক গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন 

হরেছিল তখন । শ্রীযুজ কৃষ্ণময় ভট্রাচাযেণর মতে, ১৭৭৮ খ্ঙ্টাব্দে উইলকিন্সের 

বাংল৷ হরফ আবিঙ্কার এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পন্তন বাংলাদেশে 

গ্রন্থাগার আন্দোলনের সনা করে। এর পরই সংকর হয় একাধিক গ্রন্থাগার 

প্রতিষ্ঠার আয়োজন । শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় 

১৭৮৭ খ:ছ্টায্দে। সমগ্র এশিয়া! মহাদেশে এটি বোধহয় উদ্ভিদবিদ্যা সম্পকে 

সর্বপ্রাচীন গ্রন্থাগার । এর পর ক্রমে ক্রমে ফোট উইলিয়াম কলেজ লাইরেরী 

(১৮০৯ খ্ঃ ) হিন্দ কলেজ লাইব্রেরী (১৮১৭ খঃ), ওরিয়েন্টাল সেমিনারী লাইব্রেরী 

(১৮২৩ খত), সংস্কৃত কলেজ লাইরেরী (১৮৩৬ খঠে) ইত্যাদি বহু গ্রন্থাগ্ারই 
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সেদিন গড়ে উঠেছিল । নব পায়ের সুরু তখন থেকেই | ১৮৫০ সালের আগে 

পারিক লাইব্রেরীর অস্তিত্ব বাংলাদেশে ছিল না। অধিকাংশই ছিল বিদ্যায়তন 

অথবা কোনও প্রতিষ্ঠান সংশ্নষ্ট গ্রন্থাগার ॥ ব্যক্জিগত গ্রম্থাগার তখন জনসাধারণের 

চাহিদা কিছুট! মিটিয়েছে । তারপর ১৮৫১ সাল থেকে একাধিক পাবলিক লাইব্রেরী 
গড়ে উঠেছে । এই সময়ে আমরা পাই, রাজনারায়ণ স্মতি পাঠাগার, মেদিনীপুর 

(১৮৫১ খঃ), হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৪ খঃ ), কৃষ্ণনগর গাবলিক 

লাইব্রেরী (১৮৫১ খঃ ), কোদ্নগর পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৮ খ্ঃ), উত্তরপাড়া। 

পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৫৯ খ:ঃ), জনাই পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৬০ খ:ঃ) ও মাহেশ 
পাবলিক লাইব্রেরী (১৮৬৯ খঃ)। এদিকে কলিকাতায় ১৮৭০--৭%৫ থচ্টাব্দের মধ্যে 

যাদঘর ও বি*ববিদযালয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় । 

বাংলাদেশের এই নবজাগরণের দিনে হুগলী জেলাতেই সব্ণাপেক্ষা অধিক গ্রন্থাগার 

গড়ে ওঠে । শ্রীরামপুরে কেরী সাহেব তাঁর ছাপাখান! স্থাপন করবার কিছুকাল পর 

সেখানে একটি লাইব্রেরী গড়ে ওঠে । আজও শ্রীরামপুরের এই গ্রন্থাগারে গহরাতন 

হঞ্তলিখিত পণ্থি ও গ্রন্থের মূল্যবান সংগ্রহ রক্ষিত আছে। উত্তরপাড়া ও কোম্নগরের 

সাধারণ গ্রন্থাগারগংলির পুস্তক ও পশুথির সংগ্রহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 

ক্ষোভের কথ? এই যে, কলকাতার বাইরে থাকার জন্য এ সব গ্রন্থাগারের গংস্তক 

সংগ্রহ বিদদ্ধজনের দষ্টির অন্তরালে থেকে গিয়েছে । এমন কী কলকাতাতে অনেক 

বুহৎ গ্রন্থাগার আছে যেখানকার বছ মুল/বান গ্রন্থ কখনও পাঠকবগের দ্বারা 

বাবহৃত হয় না। দক্ষিণ কলকাতার রামকৃফ মিশন লাইব্রেরীর পালি ও তিষ্বভীর 

ভাষায় বছ পুস্তক আছে যাদের বাইরের আলো দেখার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। 

অনেক জায়গাতেই দেখ যায় প্রয়োজনীর বই তাদের পাঠকবর্গের কাছে এসে গো ছোয় 

না-_-হয় পাঠক তাদের খবর জানেন না কিংবা সেগংলি অনেক দরের কোনও গ্রন্থাগারে 

থাকার জন্যে তাদের সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। 

এই সমঞ্ত প্রাচীন গ্র্থাগারগংলিতে যে মলাবান পস্তক, পহথিপত্র আত্মগোপন 

করে আছে তাবু উদ্ধার করা আশ: প্রয়োজন । বাংলা সাহিত্য ও বাগগালীর ইতিহাস 

সম্বন্ধে গবেষণার সহায়ক এই গ্রম্থসম্ভার অনাদত ও অবহেলিত হয়ে ধ্বংসের 

সন্দুখীন। 
পঞ্চিমবঞ্গ সরকার গ্রন্থাগার বাবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিভিম্ন পরিকজগন। 

গ্রহণ করেছেন- প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করছেন। তাঁর! যদি এই সমস্ত গ্রন্থ ও পঃথি 

পত্রের উদ্ধার সাধন এই পরিকজ্পনার অন্তভু্জ করেন তবে তাঁর বাংলাদেশের 

বিদগ্ধ সমাজের প্রশংম। অজন করবেন। 

*অবিলদ্বে প্রাচীন গ্রম্থাগারগলির একটি সমীক্ষা, পৃঞ্তকাদির বিশদ তালিকা 
(10555219055 08191085128 ) প্রণয়ন, জরাজীণ পৃস্তকাদির সংস্কার ও সংরক্ষণের 
বাবদ্থ! করা প্রয়োজন। পহস্তক ও পত্র পত্রিকার একটি কেন্দ্রীয় তালিকা (00107 
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09$819206 ) জাতীয় গ্র্থাগকার, বিমবধিদযালয় গ্র্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রথাগার এবং 

জেলা গ্রন্থাগারগৃলিতে রক্ষিত হবে এবং গবেষণ! কর্মীদের অনংরোধে এই সমস্ত 

গ্রদ্থাগারগৃলি একটি আন্ত গ্রন্থাগার বিনিময় প্রথার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্র্থটি সংগ্রহ 

করে দেবেন। 

এই বিষয়ে যদি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ একট তৎপর হন তবে এই 

পরিকজ্পনাকে কায“করী করা সম্ভব হবে। 

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৩)_ পুর্বপাকিস্থান 

গত মহাযুদ্ধের পর এশিয়ার নতুন মক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং সবণধংনিককালে 

আফিকা ওুঁপনিবেশিক শাসন ব্যংস্থার উচ্ছেদের জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে 

তা আধৃনিককালে এক বিশেষ তাৎপষণপূর্ণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তান 

এই দেশগুলির মধ্যে অনাতম। নব্বই কোটি লোক সংখ্যা সমন্বিত এই দেশের 

দটি অংশ ভৌগলিক, জাতি এবং ভাষগতভাবে বিচ্ছিন। আমেরিকার সহায়তায় 

শিক্ষা! বাবস্থার আমূল সংস্কার ও উন্নতির যে প্রচেন্টা সুরু হয়েছে গ্রন্থাগার 

ব্যবস্থাও তার অন্তভূ্ত। কিন্তু সময়ের আবত'নের মধ্যে তা পরিপূর্ণতা লাভের 

অপেক্ষা রাখে । | 

বৃটশ অধিকৃত ভারত বিভাগের পরিণতি হল গভীর তিক্ততা, রক্তক্ষরণ এবং 

হিন্দ: মুসলমান নিবিশেষে সমস্ত অধিবাসীদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ সাধল। 

দীঘঘ ১৫ বংসর পরেও সহশ্র সহস্র বাস্তু ত্যাগী বসতি স্থাপনে সমর্থ হয় নি। 

হিন্দদের দেশ ত্যাগ পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা এবং কারিগরী ক্ষেত্রের অপুরণীয় 

ক্ষতি সাধন করেছে । পাকিস্তান সরকারের 70116060186 06 41011555800 

[1১751169এর পরিচালক শ্রী এম এন সাফা মন্তব্য করেছেন যে অধিকাংশ বৃহদাকার 

বিশ্ববিদ্যালয়) বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার) গ্রন্থাগার এবং সংরক্ষণশালী ভারতের 

এলাকাতুক্ত হয়েছে । স্বাধীনতা প্রাস্তির পর বিশগুখলা, এবং অবহেলা সত্তেবও থে 

গ।কিস্তানের কিছু গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ব্ত'মান তা নিতান্তই অ.্চযযজনক। 

জাতীয় উদ্নয়ন পরিকনপনায় পুস্তকের উপর যথাযথ গংরুত্ব আরোপ না করার 

এই সমস্ত গ্রন্থাগারের উন্নতির মন্দগতি কেবলমাত্র গ্রম্থাগারের অস্তিত্বকেই বজায় 

রেখেছে । যখন থাদা, বাসদ্থান ওষধপত্রের তীব্র অভাব অনভূত হচ্ছে তখন গ্রন্থ 

এবং গ্রন্থাগারকে বিলাস সামন্ত্রী বলে বিবেচিত হচ্ছে । কিন্তু এ সন্ডেঞও প।কিস্তান 

সরকার ষে শিক্ষা সংস্কারের অঞ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উদ্নয়ন সম্বন্ধে সচেতন 

তার অনেক নিদশন আছে। উন্নয়ন পরিকশুপনার প্রথম পষায়ে ১৯৫০ সালে 

করাচীতে পাকিদ্তানের জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। 
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প্রাদেশিক এবং জেলা৷ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের উভয় অংশের জন্য প্রাদেশিক সাধারণ গ্রন্থাগার 

বাধ্থার পরিকঙ্না গৃহীত হয়েছিল । এই পরিকজ্পনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 

পৃব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হয়। যদিও 

গ্রদ্থাগার গৃহর্টি কাযোপযোগী নয় তবুও এটিই হল পব পাকিস্তানের অবাধ 

অধিগম্য পাঠকক্ষ এবং কা ক্যাটালগ সমদ্বিত প্রথম গ্রন্থাগার । গ্রন্থাগারের 

বছল ব্যবহার উৎসাহব্যঞ্জক॥। এখনও অবশ্য পুস্তক লেনদেনে বাবস্থার প্রবতন করা 

হয়নি । গ্রন্থাগারের পজ্তক সংখ্যা প্রায় ৩০ সহম্র। এই সংগ্রহের অধিকাংশ হল 

[759, 4১518. 70000901970 এবং কলম্বো পরিকলপন। প্রদত্ত ইংরেজী পংস্তক। 

পত্র পত্রিকার সংখা! প্রায় ১৫০। এর কয়েকটি 07915 এর দান। ধলাম্বিয়। 

বিশববিদালয়ের একজন স্নাতক গ্রম্থাগারিকের পরিচালনায় এই গ্রন্থাগার অচিরে 

পূব“ পাকিস্তানের ১৫টি জেল। ও সদর মহকুমায় বিস্তৃত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবপ্থার 

কেন্দ্র হবে। জেল গ্রন্থাগারগুলি ইতোমধো পুস্তক ক্রয়ের জন্য সরকারী সাহায্য 

লাভ করেছে। 

পূব পাকিস্তানের বন্দর এবং শিজ্পকেন্দ্রু হিসাবে খ্যাত খুলনা এবং চট্টগ্রামে 

আরো দুটি অতিরিক্ত গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণের জন্য অথ মঞ্জর করা হয়েছে । 

৮২ সহত্র গ্রন্থ সমন্বিত ঢাকাস্থ 98০19091086 [15 পৃবপাকিদ্তানের সববহৎ 

সরকারী গ্রন্থাগার ॥ এই সংগ্রহের অধিকাংশ হ*ল সরকারী র্রিপো্ ও দলিলপত্র । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও গবেষণ। বমীঁদের জন্য এই গ্রন্থাগারের ম্বার উন্মস্ু | 

জেল৷ গ্রন্থাগারগহলি সরকারী দাক্ষিণো ক্রমোম্নতির আশা রাখে; কিন্তু পূব 

পাকিদ্তানের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগার যে কোন নবীন 

আগন্তুকের বিস্ময় সৃত্টি করবে । শতশত সাংস্কৃতিক প্রতিজ্ঞঠান সংশ্লিষ্ট এই 

গ্রদ্থাগারগুলি চাঁদার বিনিময়ে কেবল মাত্র সভাদের জনা উদ্মজ ॥ এদের মধ্যে 

কতকগুলি আবার “সাধারণ” গ্রদ্থাগার আধ্য। দেওয়া হয় । জেলা গ্রন্থাগারের ন্যায় 

এই গ্রণ্থাগ্ারগুলিরও পুস্তক সংগ্রহের অধিকাংশ হল ব্টেনে প্রকাশিত পহরাতন, 

অপ্রচলিত এবং জরাজীর্ণ পুস্তক । কোন কোন গ্রন্থাগারে ছ্বাদশ সংস্করণ 

710)01972710877/07107 নিয়ে রেফারেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে । কোন গ্রন্থাগারে 

পৃস্তকাকারে বা শীট আকারে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন কর! হয়েছে । তালাবদ্ধ কাঁচের 

আলমারীতে পুস্তক সংরক্ষিত হয়। এই পংস্তক প্রতিষ্ঠান ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন 

বৈদেশিক দৃত্যাবাসের নিকট পুস্তকের জন্য অনংরোধ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই 

গ্রদ্থাগার্গংলির নূতন পুস্তকের উৎস হ'ল এই দতাবাসগহলি । জেল গ্রন্থাগার 

জবং বিভিন্ন সংক্কৃতি সংস্থা সংশ্লিষ্ট গ্রম্থাগারগ:লি সাধারণতঃ একজন সরকারা 

অফিগ্ারের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির পরিচালনাধীন । কমির্টির সম্পাদকের 
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নিদেশে গ্রদ্থাগার করণিক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কায পরিচালনা করেন। এই 
করণিক প্রকৃত পক্ষে গ্রত্থ সংগ্রহের রক্ষক । অপহৃত পংস্তকাদির ম.লা এই করণিকের 

নিকট হ'তে আদার করা হয় বলে তিনি সাধারণতঃ গ্রম্থনংগ্রহের যথাষথ ব্যবহারের 

জম্য উৎসাহী নন। কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব অতাদ্ত তাৎপযপঃণ 

দেশের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী-.গ্রমের জনসাধারণের কাছে এই গ্রন্থাগারই 
বই পেশছে দিচ্ছে। 

বিস্ভালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার 
যে সমস্ত বিদ্যালয় এবং কলেজে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে তার ব্যবহার 

সীমিত। অধিকংশ গ্রন্থাগারেই অপযণশ্ত স্থান। পাকিস্তানে প্রায় ১০ সহস্র 

মাধ।মিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যথোপ্যব্জ গ্রন্থ ও কমীপহ 
ফোন গ্রন্থাগার নেই। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে । কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় 

এবং ব্যজিগত পরিচালনাধীন বিদ্যালয়ে সংন্দর গ্রদ্থাগারের বাবস্থা আছে । কিন্তু এই 

সমস্ত বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র ধনবানদের পরত্রকন্যার প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয্স। 

বিশ্ববিস্ভালয় গ্রন্থাগার 
ঢাক এবং রাজসাহীর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পূব” পাকিস্থানের দঃটি 

ল্লিখযোগ্য গ্রন্থাগার । ১৯২২ সালে স্থাপিত ঢাকা বিশববিদালয় গ্রন্থাগারের 

পুস্তক সংখ্য। প্রায় ১ লক্ষ ৫&* হাজার। অধিকাংশ পস্তকই গ্রেট বটেনের | 

গ্রশ্থ/গারে ফাসী, বাংলা, উদ্দদ এবং সংস্কৃতের প্রাচীন সংগ্রহ অত্ন্ত মলাবান। 
ডালপাতার প্রাচীন পণুথি সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য । এগুলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্তোষ- 

জনক কিন্তু নতুন কোন সংরক্ষক ব্যবহার করা প্রয়োজন। এগুলি মাইক্রোফিঙ্ম 

করবার পরিক্পনা আছে। ১৯৫৭ সাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের মধ্যে 

আমেরিকান সাহিত্য অন্তর হবার ফলে এই গ্রন্থাগারে আমেরিকান পঃস্তকের 

সংখ্যা বৃগ্ধিলাভ করেছে । সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিভাগে 

আমেরিকায় প্রকাশিত গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের পুস্তক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫৫ সালে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং দ্রুতগতিতে এট 

সষ্টাঠিত হচ্ছে। গ্রদ্থাগার বিশ্ববিদ্যালয় পনিকজপনার অন্যতম অংশ । 

পুত্তকাক্গাব 
প্ধ পাকিস্তানের গ্রন্থাগার বড় সমস্যা হাল উপধজ সংখ্যক পংস্তকাভাব। 

বাংল গ্রঙ্প উপন্যাস ও ধপদী সাহিতোর পস্তক সংখা। অবশ্য অনেক। ব্টেন 
এবং আমেরিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু ধপদী সাহিতোরও পুস্তক পাওয়া যারা 
7801010 90011688028 নামক একটি নিউ ইয়কে'র প্রকাশন সংস্থা আমেরিকায় 

প্রকাশিত পুস্তকের অনবাণ প্রকাশ করে। 700919ও অনেক অন্হবাদ গ্রন্থ প্রকাশ 

করেন। ১৯৬১-০২ সালে প্রকাশিত অনুবাদের সংখ্যা ৫০। বিশ্ববিদ্যালয় ও 

কলেজগ:ঃলিতে পংজ্তকের অভাব অতান্ত অনযভূত হয় । ১৯৫৭ সলের একটি সমীক্ষা 
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কাশ যে বিদ্ববিদযালর ছাত্রদের মধো শতকরা ৫৫ জন এবং কলেজের হাহদের 
মধ্যে শতকরা ৩০ জন কোন পাঠাপু্তক সংগ্রহ করতে পারেন নি । এরা অন্যের 

পুস্তক ধার করে আবার অনেকে পাঠা পুস্তক ব্যতীতই পাঠ সমাধা করেছে। 

পুস্তক আমদানীর উপর বাধা নিষেধ আরোপিত হবার ফলেই এই পুজ্তকাভাবের 

স:ষ্টি হয়েছে। 

একজন শিক্ষক বরে ব্যজিগত প্রয়োজনে ১৫০ টাকা মূল্যের পুস্তক 

আমদানী করতে পারেন। পাকিস্তানে বাবহাত পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই হল 

বিদেশী পুস্তক । এই সমস্ত পহস্তকের মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উদ্ধে। 

বিশেষ করে শিক্ষান্ততী এবং ছাত্রদের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞ'ন, কারিগরী বিদ]া, সমাজ 
বিজ্ঞান এবং মনস্তত্তৰ বিষয়ক প.্তকের মূল্য অতাধিক। দেশের সর্বাঙ্গীন 
উদ্নহির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক ও পত্রপত্রিকার প্রয়োজন অত্যন্ত 

অনুভূত হচ্ছে। গ্রশ্ধের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বিদেশী পুস্তক আমদানী করা 

প্রয়োজন কিন্তু স্থানীয় লেখক সংষ্টি নাহলে এই পস্তকাভাবের সমস্যার সমাধান 

হবে না। 

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ 
কেবলমাত্র পংস্তকাভাব নয় গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রাগ্ত গ্রদ্থাগারিকের অভাবে 

প।কিস্তানের গ্রম্থাগার বাবস্থার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। 0919 এবং 73:16151 

090:2০1] এবং 268০6 00£09এর গ্রন্থগারিকগণ ব্যতীত সমগ্র পুব” পাকিস্তানে 

গাম্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগরিকের সংখা। ৬ এর বেশী নয়। বিভিন্ন গ্রত্থাগারের 

সঞ্চগে সংহ্লিত্ট করত গ্রণ্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কমীদের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রাপ্ত 

নন॥ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ভারত বিভাগের পূর্বে কলকাতায় 

শিক্ষাগ্রহণ করেছেন) তিন বৎসর প-বে ঢাক। ধিশববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরদের জন্য 

গ্রদ্থাগারিকতা শিক্ষণের একটি ডিপ্লোমা কোন প্রবতিত হয়েছে । এটিকে দই 

বখসরের এম এ কোসে' ন্বপান্তরিত করবার দিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 

১৯৬১-৬২ সালে ডিশ্লোমা কোসে" ভতি হবার জন্য প্রায় ১০০ খানি আবেদনপত্র 

গৃহীত হয়েছিল । তার মধ্যে ২৫ জনকে নির্বাচিত করা হয়॥ এর মধ্যে ১২ থেকে 

১৫ জন হয় তো সাফলোর লঞ্চে পাঠ সমাপ্ত করবেন । 

কম'রত গ্রম্থাগারিকদের জন্য পূব পাকিস্তান গ্রন্থাগার পরিকর প্রতিবৎসর 

একটি স্বল্প মেয়াদী শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবত'ন করেছেন। শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্ধাগারিকদের 

ভালা উপয্ত চাকুরির অভাবজনিত সমস]াও প্রবল । 

খচছাগার পরিষ্ 
পাকিস্তানে তিনটি গ্রদ্থাগানধ পরিষদের অস্তিত্ব আছে। নিখিল, পাকিস্তান 

গ্রন্থাগার" পরিষদ ও পশ্চিম পাকিদ্তান গ্রন্থাগার পরিষদ লাহোরে, এবং গযব 
খাকিপ্তান গ্রতথাগারী পরিষদ ঢাকায় অবগ্ধিত। প্রথমোড়. পরিয়দটির সদর দণ্তর 



১৩৬৯ ] বিদেশে গ্রন্থাগার বাবস্থ। ৩৮৯ 

করাচিতে স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু পব ও পশ্চিম প।কিস্তানের মধো সংহতি 
ধূদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতি দুই বৎসরের জনা দপ্তরটি পূব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত 

হয় । ১৯৫৮ সালে করাচীতে, ১৯৫৯ সালে পেশোয়ারে, ১৯৬০ সালে ঢাকায় এবং 

১৯৬১ সালে লাহোরে--এ পষন্ত মোট এই চারটি জাতীয় সম্মেলন অনংচিত হয়েছে । 

গ্র্থাগার পরিষদ প্রতি পঙ্গেলনে গ্রন্থাগারের উদ্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় 

ব্যবস্থা অবনদ্ধন করবার জন্য সরকারকে অনঃরোধ করে থাকেন। কিন্তু সমদ্গ 

জজরিত পাকিস্তান সরকার আশা করেন যে গ্রম্থাগারিকেরাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। 

বৈদেশিক লাহাষ্য 
পুব" পাকিস্তানের গ্রদ্থাগার ব্যবস্থা উদ্নয়নে 0915 বিভিম্ন গ্রন্থাগারকে 

পরামশ" ও উপদেশ দিয়ে থাকেন। প্ঝ্বতী কয়েক বৎসরে দুটি বিশববিদযালয় 
গ্রণ্থাগারে এবং কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগারে আমেরিকার প্রকাশিত পুস্তক এবং 

বিশেষ করে আমেরিকার পুস্তকে গ্রত্থপঞ্জীর এক উল্লেখযোগ্য নংগ্রহ 0919 এর 

পক্ষ থেকে দান এর পূর্বে কোন প:ুপ্তক সদ্বন্ধে কোন তথা পাব পাকিস্তানের 
কোন গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা প্রায় অপম্ভব ছিল। বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং 

ও মেডিকেল কলেজে প্রচুর সংখাক পুজ্তক উপহার দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১০০টি 

কলেজ আমেরিকার ইতিহাস এবং সাহিত্য সংক্রান্ত প:স্তক লাভ করেছেন। 

প্রাথমিক এবং কিগ্ডারগার্টেন স্কুলেও [0919 এর পক্ষ থেকে পুস্তক দান করা 

হয়েছে । তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান হোল ঢাক। বিম্ববিদ্যালয়ের ছাগ্রদের 

ব্যবহারের জন্য একলক্ষ ডলার মলের পুজ্তক। 0919 গ্রম্থাগাগিকতা শিক্ষণের 

ব্যাপারেও বিম্ববিদ্াালয়ের সথ্গে সহযোগিতা করেন এবং গ্রন্থাগার পরিচালন মধ্বন্ধে 

বক্তত'মালারও আয়োজন করে থাকেন। 70919 গ্রন্থাগারের কমাদের গ্রন্থাগার 

পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার জন্য উৎসাহিত করা হয়। [07919 ঢাকা 
এবং অন্যান্য দংটি সহরে নাতটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা করেন। 

পুব পাকিস্তানের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্নতির জন্য একটি সুসংহত প্রিকঙ্পনার 

প্রয়োজন । গ্রন্থাগার পরিচালনায় পশ্চাত্য প্রথা পরিমাজন করে প্রয়োগ করা 

প্রয়েেজন হতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তার উপর নিভরশীল হওয়া বাঞ্ছনীয় 

নর। পাশ্চাতা বিশেষআগণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থ। পরিচালন সম্বন্ধে নিজ দেশে 

প্রচলিত আদশ সম্বন্ধে পরামশ দিতে পারেন কিম্তু তাকে কাধকরী কর স্থানীয় 

উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নয়। 

1160090০08০] ০৬, 15, 1962 পন্ত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা 0919 

গ্রদ্থাগারের পরিগ্রালক 78088 4১, [70156 এর প্রবন্ধ অবলম্বনে অশোক 

দাঙগ:গ্ত কতৃকি লিখিত ।] 



ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এস্থবিনিজয় 

লেনিনগ্রাদের বড়ো বড়ে। গ্রম্থাগারগুলি ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান, 

উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিদ্বজ্্ন সভা ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে গ্রষ্থ- 

বিনিময় করে থাকে । এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভুমিকা হল নিখিল-সোভিয়েত বিজ্ঞান 

অ'কার্দমির গ্রন্থাগারের--যার প্রতিষ্ঠা ১৭১৪ খীঞ্টান্দে। এই গ্রন্থাগার পৃথিবীর 

বহহত্তম গ্রত্থাগারগৃলির মধ্যে একটি । ১৯৬৭ সালের শেষেযে হিসেব নেওয়। হয়, 

সেই হিসেব অনুযায়ী তখন এই গ্রন্থাগারে পস্তক ও পাণ্ড,লিপির সংখ্য। ছিন্ন 

৬০ লক্ষেরও বেশি । এই লেনিনগ্রাদ গ্রন্থাগারে বিদেশী গ্রন্থ ও সামগ্িক পত্রিকা! 

আসে বিশ্বের ৮৫ট দেশের ২ হাজারেরও বেশি জ্ঞানান,.শীলন কেন্দ্ু থেকে । ভারতের 

প্রায় ১১৫৪ বিজ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির 

এই গ্রশ্থাগারের সঙ্গে গ্রদ্থ-বিনিময় করে থাকেন ॥। ১৯৬৩ সালে এই সংখ্য। ১১৫ 

থেকে বেড়ে ১২৫ দাঁড়াবে । 

ভারতের যে সব বৈজ্ঞানিক ও গবেষণা সংস্থার সঙ্গে লেনিনগ্রাদ গ্রন্থাগারের 

খুব নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে পুজ্তক ও পন্রিক। বিনিময় চলে, সেগুলির গধ্যে 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগা কলিকাতার এশিয়াটক সোসাইটি, ইন্ডিয়।ন স্ট্যাটিসটিকাাল 

ইনষ্টুটহট, ন্যাশমাল লাইব্রেরি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঞ্গালোরের ইন্ডিয়ান 

ইনঘ্টিটহতট অফ সায়েন্সেস, দিলীর জাতীয় মুহাফিজখানা ও দিলী, বোদ্বাই, 
মাদ্রাজ ও সাগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি । 

১৯৬১ সালে নিখিল সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদমির এই গ্রন্থাগার ভারতের 

বিভিন্ন বিদ্বজ্জনসভা ও গবেষণা প্রতিষ্ঞানকে মোট ৪,৭৬২ট বই পাঠায় এবং ভারতের 

কাছ থেকে পার ২,৭২৪টি ভারতীর বই। তাছাড়া, ভারতের ২ শতাধিক সাময়িক 

 পত্রিকা--প্রধানতঃ বিজ্ঞ!ন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামংলক পৃত্তিকা ও 
বিভিদ্না সংস্থার পত্র-্পত্রিকাস্"ঞই গ্রন্থাগারে আসে | বাঙ্গালোরের ভারতীয় 

বিজ্ঞান ইনগ্টিটহটের ডিকেনর, অধ্যাপক সি ভি রমন ও ভারতীয় পরিসংখ্যান 

ইনছ্টিটেটের ডিরেন্র অধ্যাপক প্রশান্তচদ্দ্ু মহলানবীশ তাঁদের নিজ নিজ 
সংস্থার যাবতীয় প্রকাশন নিয়মিতভাবে পাঠান। অধ্যাপক জে বি এস হলডেনও 

তাঁঃ সম্পাদিত “জার্নাল অফ জেনেটকংস” পাঠিয়ে থাকেন। বিনিময়ে এ*রাও 
নিখিস সোভিরেত বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞান গ্রদ্থ ও গত্রিক। 

পেরে থাকেন। | 
শিয়ার জাতিসমূহ সংক্রান্ত গবেষণা ভবনের (ইননিটযট অব  পিগ্জ্স; 

অফ এশিয়া) লেনিনগ্রাদ শাখ। কলিকাতায় এশিয়াউক পোসাইচ, ফিলোলজিক্যাল, 



১৩৬৯ ] ভারত ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থবিনিময় ৩৯১ 

সোনাই, বোদ্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটি ও বরোদার ওরিয়েপ্টাল ইনং:হ্টটহাটের 

সঞ্চে নিয়মিত গ্রণ্থ পত্রিকার বিনিময় করে থাকে । এখানকার গ্রন্থাগারে ভারতের 

ভাষাতত্ব, ইতিহাস, দন ইত্যাদি বিষয়ে খুব মূপ্যবান ভারতীয় গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে । 

প্রাচ্য সাহিতোর পাণ্ড্লিপির যে দজ্প্রাপ্য সংগ্রহ এখানে রয়েছে, তার মধ্যে একট 

হল ভূর্জপত্রের লেখা একটি বৌদ্ধ শাম্বরগ্রণ্থ-_যেট। খাণ্টিন্ন প্রথম শতকে রচিত 

বলে পন্ডিতের মনে করেন। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সিন:কিয়াং-এর একটি 

সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মঠ থেকে রুশ প্রত্ববিজ্ঞানীরা এই পাণ্ডুলিপিটি উদ্ধার করেন। 
এই ইনম্টিটদ্যুট পরিদশনে এসে ভারতীয় বন্ধুরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এর অতি 

গুলাবান সংস্কৃত পাপ্ডলিপি সংগ্রহের দিকে । খ্যাতনামা ভারতীনন পন্ডিত ডাঃ 

রঘুবীরের অন্যরোধে এই ইনষ্টিটহট তার সংগ্রহ থেকে অনেকগংলি তিষ্বতী আয়হব্বেদ 

গ্রদ্থের পাণ্ড্লিপি, তাঙ্গুত ও মণ্গোলীর ভাষায় লেখা বৌদ্ধ শাজ্গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 

এবং সংম্কৃত ও পালি ভাষায় লেখা ধম: ও দশ'ন গ্রন্থের ৩ শতাধিক মাইক্রোফিজ্ম 

ও আলোকচিত্র তাঁকে পাঠিয়েছে । কলিকাত্ার এশিয়।টিক সোসাইটির জেনারেল 

সেক্রেটারি ডাঃ বদ্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে মধ্যয;গের একটি পারসীক পাশ্ডুলিপির 

মাইক্ো-ফিলও সম্প্রতি এ্রখান থেকে পাঠানো হয়েছে । “টেগোর সোসাইটিগ্র 

( রবীন্দ্-অনংশীলন সমিতি ) ২ জন সদস্যের কাছে এরা সম্প্রতি পাঠিয়েছেন রবী'দ্ুনাথ 

সম্পকে সোভিয়েত গবেষকদের লেখা কয়েকটি গ্রপ্থ ও শ্চের বাংস্কি কর্ত“ক অন:দিত 

ঝামায়ণের সটীক রুশ সংস্করণ । 

বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগ্গারগুলির মধে) আরেকট হল ১৭৯৫ খান্টাব্দে *থাপিত 
“সলতিকফশ্েদ্রিন রাষ্ট্র য় লাধারণ গ্রন্থাগার |” ১৯৬৯ সালের হিসেব অনংযায়ী, 

এখানকার পুস্তক লংখ)া হল ১ কোটি ২৫ লক্ষ । এই গ্রন্থাগার ভারতের ১১টি প্রধান 

প্রধান বিশ্ববিদালয়ের সঙ্গে এবং বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত 
পুস্তক বিনিময় করে থাকে এগুলির মধ্যে, লক্ষৌয়ের বীরবল সাহানী প্রত্ব- 

উদ্গিভদবিদ্যা ভবন, কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার, দিল্লীর কয়েকটি গবেষণা-সংস্থা। 

প্রাচ্য দশ'ন ভবন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় ধিববিদ্য/লয়ের প্রাচ)বিদ বিভাগের গ্রদ্থাগারটি স্থাপিত হয় 

১৮১৯ খীছ্টান্দে। পরে এখানকার গোকি গ্রত্থাগারের সংগ্রহের একাংশ এর অন্তড়ুজি 

হয়। এই প্রাচ)বিদায। বিভাগের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখা! প্রায় ২লক্ষ। এখানকার 
প্রচ) ভাষাতত্ব ও প্রাচ্য ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রম্থের সংগ্রহ অনন্যসাধারণ। তাছাড়া, 

১৩০০র বেশি অন্য প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ও কাঠের ফলকের উপর খোদাই করা &০ 

হাজারেরও বেশি পান্ডুলিপি এখানকার সংগ্রহে আছে। এই গ্রত্থাগারটিও ভারতের 

অনেকগুলি বিদ্বজ্ঞন সভার সঙ্গে নিয়মিত প্তক বিনিময় করে থাকে । ১৯৬২ সালে 

দিল্লীর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশন্স-এর কাছ থেকে ভারতীয় চারুকলা 
সম্পকে" অনেকগহলি মজাবান গ্রদ্থ ও ৬টি ভারতীয় ভাষার বৃহৎ অভিধান ও কোষথন্থ 



৩৯২ গ্রস্থাগার . [ মাথ 

এই গ্রন্থাগার উপহার পায় ॥ প্রতিদানে এই গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রাচীন রাশিয়ান 
ইতিহাস, সংস্কৃতি, প্রত্ববিদা। ও ভাঞ্কষ* সম্পকে অনেকগুলি গ্রন্থ এবং রশ-মধ্যোলীয় 

ও সংস্কৃত-রুশ অভিধান দহ অনেকগহপি অভিধান উপহার পাঠানো হয় ॥ মাদ্ুজের 

তামিল আকাদমি এই গ্রন্থাগারকে নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন তামিল গ্রন্থ ও পত্রিকা 

গাঠিয়ে থাকেন। 

ভারতের কাছ থেকে সোভিয়েত গ্রম্থাগারগ্লি সমস্ত বিষয়েই বই ও পত্রিক। 
পেয়ে থাকে । ইংরেজি ছাড়া প্রধানতঃ বাংলা, হিন্দী, উর্দহ, পাঞ্জাবী, মলায়ালী ও 

তামিল ভাষায় মুদ্রিত বই ও তামিল ভাষায় মুদ্রিত বই ও পত্রিকাই সোভিয়েত 

ঘুক্তরাম্ট্রে খব বেশি সংখ্যায় আনে । সোভিয়েত যুক্তরান্ট্রে যেমন প্রধানতঃ ভারতবিদ)া, 

ভারতীয় দশ'ন, ইতিহাস, চিত্রকলা, ভা্কষ* ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য দিক 

সম্পকে ভারতী গ্রন্থ ও পত্রিকার চাহিদা খ্ব বেশিঃ তেমনি ভারতের গ্রন্থাগার 

ও বিজ্ঞানসংস্থাগুলিতে অটোম্যাটিকস টেলিমেকানিকৃস্, রেডি ওইঞ্জিনিয়ারিং 

মহাকাশ-গবেষণা, মেশিন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে সোভিয়েত গ্রন্থ ও পত্রিকার চাহিদা 

সবচেয়ে বেশি । 
দৈনিক রসুমতী পত্রিকার সৌজন্যে 

তিক | সহ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লখাযাগ্য পুস্তক 

ব্থীকরণ 
(৯) 21961 70510007062 1319605 10051090101091 012535150956101) 00: 06 

811:8178609606 06 17009০91500 075 91561565046 8806181 110151155, 

71611001091 :6010101) 00000 83 22901501106 001 051666100০৫ 

০091::606101005, 10761008610 8৪00 81700119090101)5. 1/11091660511), 
(50190, 11796 93000 1961), অস311) 070 1184 0, 51550 

2190: প্রবতিত নতুন বগকিরণ পদ্ধতি সম্বন্ধে মাঘ সংখা গ্রন্থাগার (পঃ ৩৬৯) 

আলোচিত হয়েছে । 

(২) 5%9194010, 2, 06000052011 091509011 01211065070005101108058065101 
11859151901] [25585 02 (0৩001900101 0৪ 112 ০158517 
90801017 ] 1৮05]ড৪, 12096515650 ৬৪৪00121801 89120091 72919, 
1955---59, 25, 

ব্গীকিরণের ইতিহাস সম্বন্ধে রুশ ভাষার এই গ্রন্থের শবিতীয খণ্ডে রঙ্গনাথনের 

অধদানের খা যোগ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে 

€৩)' 09608) 19, ই. 0৮ 0185819084100 1 | 0১৬০ ৪০ 28০1০ 

৩ 800 5৪50০ 9০০০ 082০5 1962, ডা, 3209 : 



১৩৬৯]. খ্রস্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ৩৯৩ 

 অুখাতঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য । বর্ীকরণের প্রয়োজনীয়তা, প্রচলিত ব্গীকরণ 

পদ্ধতিগুলির বিবরণ এবং ব্যাবহারিক বগকরণের রীতিনীতি সহ পুস্তখানিতে ৬৪টি 
পরিচ্ছেদ আছে। পরিশিষ্ট ছটি বন্দীকরণ পদ্ধতির তুলনা মূলক ৭8215 এবং পরীক্ষার 

সম্ভাব! প্রশ্ন সন্নিবেশিত হয়েছে । 

গ্রন্থুপজী 
(৪) 001113101, 3.. 1. : 310119818100165 5 580151506 2170 0900109] 3 8:80109 

৮০ 0১61: ০0900069১ 808178610606 800. 096, 2৭. ৪0. [50000 

০:98 1,০01:%/0000) 1962, ১৮111, 1895 7১, 293, 

পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয় গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে আরো অধিক তথ্য 

সন্নিবেশিত হয়েছে। ক্ম্তু জাতীর গ্রন্থপ্জীর ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র গ্রেট বৃটেন, 
আমেরিকা, ফণম্স এবং জারণীর উল্লেখযোগ্য গ্রদ্থপঞ্জীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 
[779০০ প্রকাশিত 73481027279, 20০76706280) £9/7%17010£9 নামক পত্রিকায় 

জাতীর গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে বিশদ তথা প্রকাশিত হয় বলে এই সংস্করণে জাতীয় গ্রন্থপজী 

সম্বন্ধে পরিচ্ছেদর্টিকে সংকুচিত করা হয়েছে । 

(&) দীপঙ্কর সেন ও সংপ্রিয়চন্দ্র দাস £ মন্দ্রণ পরিচয় । কলিকাতা, জেনারেল, 

১৯৬২1 চার টাকা। 

বাংল ভাষান্ন মদ্রণগণিত ও অক্ষর বিন)াসের রীতিনীতি সম্পকিত পহস্তকখানি 

গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের এবং মুদ্রণ খিজ্প শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী ॥ শ্রী সেন স্কুল 

অব প্রিণ্টিং টেক-নোলজির অধ্যাপক । 

(৬) 9108051) 2. 15 ৫2 91010100811) 00, 5 09819 00100 ০৪9910806 ০ 

501617150 920 66501001051 02119910815, 770910012, 11025 

58:৮1655 5050 (01:015, 0/০ 13819501080 00151591515 266051012 

17105051962, 30 0 33 ০05, 

স্থানিক ভিত্তিতে সংকলিত [0107 08010805 তালিকায় একটি মূল্যবান 

সংযোজন । ৪১৮ খানি পত্র পত্রিক। তালিকাডুজ হয়েছে । 

(৭) 8109) 3০021008213, ছে 12000000100 00 10151921591 01011081505 
217 64,155, 9 6101.১1015000) 455091901920 ০0৫ 4১531559060 171515- 

11903) 1962, 111, 388 19, 403, 

গ্রদ্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপযোগী সংপরিচিত গ্রন্থটর ছ্ষিতীয় সংস্করণ । 

(৮): 17262 71275125047 ও 1772620 1177515650152479 1710021%1 

0915900 প্রকাশিত অনংবাদ গ্রন্থের পঞজজী [1006 10293519010100110 

এর চতুর্দশ খণ্ড (১৯৬১) সম্প্রতি প্রকাণিত হইয়াছে । জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে 

দ্বিতীর থেকে একাদশ খন্ডে অন্তর্ভূক্ত ভারতীর অনুবাদ গ্রন্থগলির একটি পৃথক 
তালিকা 17285 74752706561. 1777041%%  প্রকাশিত হয়েছে । জাতীয় 



৩৯৪ গ্রন্থাগার [ ফান্কন 

গ্রত্থাগায়ের উপ গ্রশ্থাগারিক শ্লীষক্জ দ্বিজেন্্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এটির সঙকলনের 

দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সালের মধে! প্রকাশিত ২৮৭টি 

অনবাদ গ্রন্থ এই তালিকার স্থান পেয়েছে । 

গ্রন্থ! গার পরিচালন। 
(৯)  /1)96191, 1]. 17. ৫০ 0010101, 7. 25560091 901211019096108 ০0৫ 

)01)110 110151195, টব. 8১17810061৫ 2০৬, 1962, ১৫1, 571 0, $7'50 

সাধারণ গ্রদ্থাগার পরচালনার সম্বন্ধে একথানি প্রামাণ্য গ্রন্থ । পাঁচখন্ডে ৩৩টি 

পরিচ্ছেদে বিভক্ত গ্রণ্থখানিতে প্রতি পরিচ্ছেদে বিশদ গ্রম্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে । 
এই গ্রম্থ প্রণয়নে ১৯৫* সাল থেকে এ পযন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে 

প্রায় ২০০ খানি পুস্তক এবং ২০০০ প্রবন্ধ, পুছ্িতকা এবং রিপোটের সাহাষা গ্রহণ 

করা হয়েছে । 

(১৯) 451১5০0100১ ৬/, 6০, 17509190900 ০6 508018] 1110:21191751710 804 

1000171280101 01, 204 80. 10100010), £51100) 1962. ৬১ 508 1, 

বিশেষ গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রমারের ফলে এই সমস্ত গ্রন্থাগার পরিচালন! লম্বন্ধে 

প:থক পজ্তকের আবশাকতা অনন্বীকাষ । ১৯৫৫ সালে 4811৮এর উদ্যোগে প্রথম 

এই পহস্তখানি প্রকাশিত হয়েছিল । বত'মান সংস্করণটি পরিগাজিত এবং পরিবধিত। 

অভিজ্ঞ গ্র্থাগারিকদের লিখিত ১৩টি পরিচ্ছেদে বিশেষ গ্রন্থাগার পরিচালনার বিভিদ্ন 

দিক আলোচিত হয়েছে । সম্পাদক লিখিত বিশেষ গ্রম্থাগারে যাণ্ব্রিক কলাকৌগলের 

(10601580108] 8105) এর ব্যবহার সম্বন্ধে তথাপুণ” আলোচনাটি এই বিষয়টি 

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ। সংম্টির সহায়ক হবে । 

সাধারণ 

(১১) 70958166510. 7* 7156 0165 0৫658 11101201212, 2 00 00110109) 2০ 161181017) 

100 0001815,  [,000019১ [11081 455০০180009) [66৩:67৩8) 9196019] 

8004 [1060100901010, 96০6109179১ টব, ভ/, 92০00, 1962, 19 0. 

গ্র্থাগারিকতা পেশা সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচন। । 



খগাখ্চল 
উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদর্শনী 

পশ্চিমবঙ্গের সহপ্রাচীন গ্রন্থাগার উত্তরপাড়। পাবপিক লাইব্রেরীর দ-ত্প্রাপ্য 

গ্রন্থ, পুরাতন সামরিকপত্র, প”.থি, চিঠিপত্র ইতা।দির এক উল্লেখষোগ প্রদশনী জানুযারী 

মাসে গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ॥ কলিকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি 

অঞ্চল হতে বহু দশ'ক এই প্রদশ'নী দেখতে আসেন । এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত 

এক সভায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্/কিবর্গ এই গ্রন্থাগারের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংরক্ষণ 

এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ইহাকে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করার দাবি জানান। 

প্রসত্গতঃ উ-ল্লখযোগ্য যে প্রায় পাঁচ বৎসর পবে সরকার এই গ্রন্থাগারের কতৃত্ব 

গ্রহণ করেছেন কিন্তু যে ভবনটতে গ্রন্থাগার অবস্থিত উহার উপরিতল ভাড়। দেওয়া 
আছে বলে উহাকে ম্বদংসম্পূর্ণ জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। 

১৮৫১ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারটি তদানীন্তন বাংলা তথ! ভারতবষের একটি 

প্রাচীনতম গ্রম্থাগারা কবি মধুসৃদন, বিদাসাগর, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল প্রমুখ 
মনীষি বিভিন্ন সমষে এই গ্রন্থগ্রারে পদার্পণ করেন । 

বিদ্য।লয় কম্দের নৃত্তন বেতন হার £ নিঃ বঃ শিক্ষক সমিতির বিবৃতি 
পশ্লিচমবঙ্োর সাহাযা প্রাপ্ত মাধ)মিক বিদ্যালয়গ্লির করণিক, গ্রম্থাগারিক এবং 

চতুথ- শ্রেণীর কম“চারীদের জন্য রাঙ্জয সরকার যে বেতন হার ঘোষন। করেছেন, স্ইে 

সম্পর্কে নিখিল বংগ শিক্ষক সমিতি নিম্নে জ বিব-তি দিয়াছেন £-_ 

৮ই জান্যারী রাজ্যের শিক্ষা বিষয়ের রাষ্ট্রমণতত্রী পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সাহায্য 

প্রাপ্ত মাধামিক বিদ্যালয়সমহের করণিক, গ্রন্থাগারিক এবং চতুথ শ্রেণীর কমিগণের 

জন্য বেতন হার ঘোষণা করিয়াছেন। 

আমর। দুঃখিত যে, এই বিলম্বিত ঘোষণাকে আমরা স্বাগত জানাইতে পারিতেছি 

না। আমাদের আন্দোলন চলাকালীন, ধিগত ১৯৬১ সালের সেপ্টেস্বর মাসে 

পরলোকগত মহখ্যনদ্ত্রী ড'ঃ বি, সি, রায় তৎকালীন বিরোধী নেতুবন্দের সহিত পরামশ 

কগিয় তাহাদিগকে এই মম্মে" একটি বিবৃতি দান করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন যে, 

সাহাযা প্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধস্তন কমিবস্দ, করণিক এবং গ্রন্থাগারিকদের 
বেতনহার অনন্ধপ স্তরের সরকারী কমণচারীগণের বেতন হারের সহিত সদশ হইবে। 

একজন নিম্নপদস্থ সরকারী কম চারী ১২৫২ হইতে ২০০২ বেতন পান এবং একজন চতুথ' 
শ্রেণীর সরক'রী কম'র বেতন হার ৬০. হইতে ৮*২ ॥ সাহ।য্যপ্রাপ্ত মাধামিক বিদ্যালয়- 

সমূহের অধস্তন কমিব-ন্দ এবং করণিকগণের জন্য ঘোষিত বেতন হার অন:ন্ধপ স্তরের 

সরকারী কমণচারীদের বেতন হারের ধারে-কাছেও পেশছাইতে পারে নাই । সাহাধ্যপ্রাণ্ত 

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রদ্থগারিকগণকে কোন বেতন হারই দেওয়া হয় লাই। 



৩৯৬ গ্রন্থাগার [ ফাল্গুন 

ইহা ছাড়াও, সরকারী এবং বিদ্যালয়ের মহার্ঘ ভাতা ২০ টাক! বাদে একজন 

ম্যাট্রিকু.লট করণিকের বত'মান বেতন হার মাসিক ৫৫ হইতে ১৩০ টাকা। সৃতর!ং 

মহার্ঘ ভাতাসহ ঘোষিত নূতন বেতন হারে প্রারহ্ভিক স্তরে ৫ টাকা বেতন বৃদ্ধি 

ব্যতীত সবেণচ্চ স্তরে কোন লাভই হইবে না। করণিকগণের মধ্যে একটি বাহৎ অংশ 

ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞতার জন্য এই ৫ টাকা বেতন বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ তাঁহারা কিছুই 

পাইবেন না! 

বত'মান জাতীয় সত্কটকালে সরকারের অসুবিধার কথা অ'মরা জানি । তত্রাচ, 

সরকারের নিকট আগর! এই আবেদনই জান!ইতেছি যে, তাঁহারা যেন সরকারী কর্মচারী 

এবং অনদ্ধপ স্তরের অন্যান্য কমিবংদ্দের ক্ষেত্রে সদ-:শ বেতন হার প্রবর্তন করেন। 

শ্ীরমেশচজ্ঞ মজুমদার প্রণীত পুস্তক বাজেয়াগ্ড 
'শ্লীরমেশচন্দ্র মজহমদার, এম এ, পি-এইচ ডি, ৪ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬ 

কর্তৃক রচিত এবং শ্রীমতী এস চৌধুরী, বি এ, ৪ বিপিন পাল রোড কলিকা তা-২৬ কতৃক 

প্রকাশিত এবং ইঙ্লাইট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ হরমোহন ঘোষ লেন, কলিকাতা-১০ 

হইতে শ্রী আরসি বস: কর্তৃক মহদ্রিত এবং ফা কে এল ম.ুখোপাধ্যার ৬-২এ, বাঞ্চারাম 

অক্রুর লেন, কলিকাত1-১২ কতৃক পরিবেশিত এগ্সিমপসেস অব বেঞ্গল £ দি নাইন্টিম্থ 

সেঞ্চুরি নামক প:স্তকটির 'উৎসগ*পত্রে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের যথা 

অহোম ও বাঙালীর মধো বিদ্বেষ ও ঘণার মনোভাব উদ্দেকের কারণ হত পারে এমন 

বিষয় নিবদ্ধ থাকায় অ'সাম-সরকার ১৮৯৮ সালের দণ্ডপ্রণালী সংহিত'র (১৮১৮ সালের 

৫ সংখাক আইন ) ৯১ক ধারায় প্রদত্ত ক্ষমত। অনুসারে উক্ত পুস্তকের যাবতীয় কপি 

বাজেয়া্ত হ'ল বলে ঘোষণা করেছেন। 

বেহালায় 'বুক ব্যাক্ষের' উদ্বোধন 
গত ১০ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ে বেহালা অঞ্চলে আধ” সমিতিতে একটি বক 

ব্যাঞ্ডের' উদ্যোধন করেন রোটারী জেল। গভণ'র শ্রী এ রহিম খান। দক্ষিণ-পশ্চিম 

কলিকাতার রোটারী ক্লাব এই ব্যাগকটি দান করছেন । বেহালায় এই জাতীয় পরিকহ্ুপনা 

এই প্রথম । ছয়ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হেভমাস্টারদের হাতে পাঠ।পস্তকগুলি দেওয়া 

হন্্। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র-ছাত্রী প'ঠাপংস্তক কিনতে অক্ষম, তাঁদের 

ব্যবহারের জন্য এইসব বই দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার গুসারের জন্য রোটারী ক্লাব 

নানারকম চেষ্টা করেছেন এবং বত'মান পরিকচ্পন। তারই অঙ্গ । 
এই প্রসঞ্চে রোট।রিয়ান খান ও অন্যান্য কম“কতণাগণ বলেন যে, গরীব এবং মেধাবী 

ছাত্রদের জন্য তাঁরা বূতিদানের বাবদ্থাও করছেন। বত'মান বৎসরে এই পরিকঙ্না 

অনংসায়ে ১৪জন কৃতী ছাত্র সাহাব্য পাচ্ছে। 

হুগলী জেলা৷ গ্রন্থাগার লম্মেলন 
গত ৯ই মার” হুগলী জেল! কেন্দ্রীয় গ্লম্থাগারেয় উদ্যোগে প্রম্থাগার ভবনে 

হগলী জেলা গ্রদ্থাগার লন্মেলন সাফলোর সহিত অনঃচিত' হয়। এই সম্মেলনে 



১৩৬৯ ] বার্তা বিচিত্র ৩৯৭ 

পোঁরোহিত্য এবং এতদ্পলক্ষে আয়োজিত একটি শিক্ষা! ও সংস্কৃতিমলক প্রদর্শনীর 

উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ড্র দীনেশচন্দ্র সরকার । হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের 

সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবতাঁ বতণমানে দেশের গ্রণ্থাগার আন্দোলন আরও 

ব্যাপকভাবে প্রসারিত করার জন) দেশবাসীর নিকট আবেদন জানান। সমাজসেবিকা 

শ্রীপারুল ভট্টাচায" বলেন যে, গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র কতকগুলি সৌখীন উপন্যাসের 

সমাবেশ ন। করে যদি বিদ্যালয়, মহাবিদা'লক্ন প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন 

বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের সমাবেশ করা যায়, তবে দেশের অগণিত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীর 

অশেষ উপকার সাধন কর সম্ভবপর হয় । 

তিনি প্রসগ্গতঃ এই সমস্ত গ্রদ্থাগারগুলিকে পবেব মত গুরুগহে রূপাম্তৰিত 

করিবার জন্য দেশের গ্রন্থাগার পরিচালকব্ন্দের ও সরকারের দৃটু আকষণ 

করেন। সভায় বওগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহঃ সভাপতিদ্য় শ্রীঠতিনকড়ি দত্ত 

ও সংবোধ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে” ভাষণ দেন । 

এতদুপলক্ষে আয়োজিত প্রদ্নীতে প্রচর লোক সমাগম হয় । 

বাংল। সাহিত্যের জগ্। বিভিন্ন পুরস্কার 
ভূবনমোহনী স্বর্ণপদক 

শ্রীমতী আশাপুণণ দেবী এই বৎসর কলিকাতা বিশববিদালয়ের ভূবনমোহিনী 

স্বণপদক লাভ করেছেন । বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানে মৌলিক অবদানের 

জন্য তিন বৎসর অন্তর এই পুরস্কার দেওয়া হর ॥ 

সরোজিনী বনু পদক 
বাংল? ভাষা ও সাহিতোে) বিশেষ গবেষণার জন্য ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুস্ত এই 

বংসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বস: পদকের অধিকারী হয়েছেন। 

লীল। পুরস্কার 
শ্রীমতী পন্প দেবী লীলা পুরস্কার লাভ করেছেন। বাংল। সাহিত্য রচনার 

জলা একজন লেখিকাকে এই পর্কার দেওয়। হয়। 

১৯শে জানুয়ারী মহাজাতি সদনে কলিকাতা বিম্ববিদ্যালয়ের বাষিক লমাবত'ন 

উত্মবে এই তিনটি পুরস্কার বিতরিত হয়। 

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার 
এই বংসর শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় “জাপানে” ভ্রমণ কাহিনীর জন্য সাহিত্য 

আকাদেমী পুরস্কার লাভ করেছেন। 

রবীন্দ্র পুরস্কার 
শ্রীসূরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “স্মৃতি শাঙ্তে বাগ্গালী” এবং শ্রীসবোধকুমার 

চক্রবতা “রমাযানী বীক্ষ)” গ্রন্থের জন্য এই বংসর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। 

এ, মুখার্জী এস্ড কোং উভয় গ্রন্থের প্রকাশক । ৮ 



মন্গার 

ডেন্টস লাইব্রেরী ॥ কলিকাত। 
গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সি”থি জ্টহডেম্টন লাইব্রেরীর ৬ষ্ঠ বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন 

করা হইয়াছে । এই উপলক্ষে পাঠাগারের সভাদের ব্যায়াম ক্রীড়। প্রদশ'ন করা হয়। 

শ্ীকেশবলাল ঘে।ষ অন.ভ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 

বজবজ পাবলিক লাইব্রেরী ॥ চবিবশ পরগণ! 
গত ২৯শে জান,য়ারী বতণমান বংসরের জন্য বজবজ পাবলিক লাইব্রেণীর নিবণচন 

নিষ্পদ্ন হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ব)কিবগ" নিব্ণচিত হয়েছেন--সভাপতি--ড'ঃ 

দুগ্ণাচরণ চ্যংটার্জি ও সহঃ সভাপতি--ডাঃ নীহার মুখার্জি ও ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল ঘোষ) 

সম্পাদক--গাবিন্দ ঘোষ; সহঃ পম্পাদক--রামদেব চ্যাটাজি ও নন্দলাল ঘোষ; 

গ্রদ্থাগারিক -হীরেন ঘোষ; সহঃ গ্রন্থাগারিক-এ্মগাঞ্ক দাস ও সধীর কারার । 

কে.ষাধ্যক্ষ--চিত্তরঞ্জন ঘোষ; সভ্যগণ- গোবিন্দ হালদার, লালমোহন ঘোষ, মহিউদ্দিন 

সাঁপুই অনিমেশ চাটাজি, অভয়পদ দাস ও ফলকৃঞ্ণ হালদার । 

শন্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী ॥ নদীয়া 
শাদ্তিপূর পাবলিক লাইব্রেরীর বাধিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বাজিবগ“কে 

কম'কত4 নির্বাচন করে বত'মান বৎসরের জনা কাষণনিবণহক সমিতি গঠন করা হয়-- 

সভাপতি--বিশ্বরঞ্জন রায় এম এল পি, সহঃসভাপতি--শ্রীহরিদাস দে, সাধারণ 

সম্পাদক--শ্রী।শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । 

বিভাগীয় সম্পাদকবন্দ £ গ্রদ্থাগার--প্রীমহাবীর ম-খোপাধ্যায়, প্রচার--শ্রীগৌরী- 

শংকর দাস, সামাজিক--শ্রীসুনীলকুমার সাহা, ক্রীড়া- শ্রীধীরেশ্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, 

বিজ্ডিং--প্রীমহাদেব চট্রোপাধ্যায়, কোষাধ্ক্ষ-শ্রীনিম'ল পততুদ্ড্,। অবৈতনিক 

গ্রদ্থাগারিক- শ্রীপপ্রদেযাৎ বস। 



য় 
জাতায় প্রতিব্রক্ষায় ও দেশ-সংগঠনে গ্রস্থাগাব্রের ডুমিক। 

স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা 

আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সধ্গে যাঁদের কিছুমাত্র প্রত্যঞ্ পরিচয় আছে, 

তাঁরা সকলেই জানেন শ্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কত গুরত্বপূর্ণ 

ছিল। দেশের সবনাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা আসার অনেক আগেই 

প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে এর আহ্বান এসে পৌছেছিল। দেশ- 
বিদেশের ইতিহাস পড়ে-বিশেষ ক'রে তথাকথিত মধ্য প্রাচ্যের ও জাপানের 

জাগরণে- এই সমাজের যৃবমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। রগগলাল থেকে সংক্ করে 

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার কবিরা স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে যে সব কবিতা রচন। 

করেছিলেন তা” এই যুবমানসের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশমাত্র । কিন্তু স্বাধীনতার 

সংগ্রাম একদিনের ব্যাপার নয়। মৃহহতেরি উত্তেজনায় অপাধারণ কোন কিছু ক'রে 

ফেলার উন্মাদন। আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিশ্চয়তা নেই । তাই ধীরে ধীরে, 

বুঝে সবে, পরিকজ্পনামত কাজ করে যাওয়াই প্রয়োজন ॥ আর এটা মুহতের 
উত্তেজনায় এমন কি চরম ম্বার্থত্যাগ করার চেয়েও কঠিন। তাই অমাদের মনে 

যে ভাব অঞকুরিত হ'ল-_তাকে অনেকদিন ধরে বাঁচিয়ে, রেখে দুমূল কারে 
তোলবার কঠিন দা্িত্ব কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উপর এসে পড়ল। আমাদের 

বায়াম সমিতি আর গ্রন্থাগার এই দায়িত্ব কেমন ক'রে পালন করেছে তা, 

অক্প বিস্তর আমাদের অনেকেরই মনে আছে । তাই বিদেশী সরকারের ক্রোধবন্ধি 

এদের ভদ্মীভূত ও নিশ্চিহ্ন করার চেস্ট। ক'রেছে। কিন্তু অত্যাচারের কঠোর দণ্ড 

সহ্য করেও সকলের অগোচরে এর! আপনাদের সঞ্জীবিত রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব 

পালন ক'রে গেছে। 

স্বাধীনতোত্তর যুগে 
স্বাধীনতা পাবার পর গ্রন্থাগারের শক্তিতে বিশ্বাসী সরকার এর উপর এক 

গতর দায়িত্ব দিতে ইতস্তঃ করেননি ॥ পে দায়িত্ব হচ্ছে-দেশকে শিক্ষিত কারে 

তোলার দায়িত্ব--দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার দারিত। অবশ্য বাংলা তথ। 

ভারতের কোট কেটি নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করে তোলা সহজ কথা নর। 

সরকারের স্গে জনসাধারণের দ্বাধীনতার আগে যে যোগ ছিল সেই যোগের 
জায়গায় সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে নতুন যোগসুঞ গ'ড়ে তোল। সহজ কথা নয়। 

গ্বিতীর বিশ্ব যুদ্ধে ও পঞ্চাশের মমন্বন্তরে জীবন বাঁচানোর তাগিদে মান, যখন 
অবনতিন্ন নিদ্নতম স্তরে চ'লে গিয়েছিল তখন তার থেকে তুলে এনে তাকে 
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আপন সহজ চারিত্রিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কথা নয়। ক্রমবধণমান জন- 

সংখ্যার চাপে নিরক্ষরতা যে হারে উত্তরোত্তর বেড়ে চ'লেছিল সেই হারে শিক্ষার 

আলোক বিকীণ' করা সহজ কথা নয়। সবচেয়ে প্রধান কথা, যে মানুষ যেকাজ 

করে তার মধ্যে একটা নতুন প্রেরণা এনে দেওয়া, যে আমার কাজ আরও ভাল 

ক'রে ক'ত হবে-আমাকে আরও বড় হ'তে হবে-আর এই জন্যে আমার 

কমণপদ্ধতিকে উদ্নততর করবার উপারগূলে। অধিগত কম্রতে হবে-এই প্রেদণা 

এনে দেওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নর । সারা জগতে শিজ্প বিগ্লব হয়ে 

গিয়েছিল--আমরা তার খোঁজও রাখিনি । সার! জগতে মান্যকে রোগ-যন্রণার 

হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কত নতুন তথ্য আবিচ্কৃত হ'য়েছে আমর সেদিকে 

চোখ কাণ কিছুই বিইনি। কৃষিকাষে* জীবন যাপনে, জীবনকে নতুন ক'রে দেখার 

ব্যাপারে, রান্ট্রে৫ সঙ্গে বাক্তির সম্পকের ক্ষেত্রে এক অভিনব যুগের রাজত্ব চলছিল-_ 

আমর সেদিকের কিছুই জানিনি। অথচ এই অভাবনীয় নতুনের আবিভগবকে 

আমাদের মধ্যে বরণ কারে নিতে পারার জন্যই আমাদের স্বাধীনতার দরকার ছিল । 

স্বাধীনতার পিংহ দরজ। দিয়ে যদি আমরা বাইরের জগতের এই নতুন জীবনকে আমাদের 

মধ্যে আহ্বান করে দিতে ন৷ পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতা ব্যর্থ । তাই আমাদের 

পরিকহগনা রগিত হ'ল শিজ্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ, সব বিষয়ে অগ্রগতি সাধনের 

উদ্দেশ্যে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও নতুন ভারত গড়ে তোলার শিক্ষা প্রচারে 

গ্রদ্থাগারের গংরুত্ব শ্বীকৃত হল ॥ এবং গঞ্চবাধিক পরিকঙ্গনার বরাদ্দীকৃত অথে' 

গ্রন্থাগার গুলোর উন্নতি সাধনের চেষ্ট। চলতে লাগল ॥ 

বর্তমান অবস্থ। প্রসঙ্গে 

যতটুকু হঃয়েছে তার জন্য নিশ্চয়ই আমরা আনশ্দিত। যাঁদের প্রচেষ্টায় এবং 
দুরদ-ষ্টির ফল গ্রন্থাগার সমন্নতির পরিকচ্পন। রচিত হঃরেছে তাঁর নিশ্চয়ই জাতির 

কুতজ্ঞতাভাজন । তব? মনে হয় গ্রন্থাগারের উপর হয়ত আরও দায়িত্ব দেওয়। যেতে 

পারত । মাত্র শিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রের সঙ্গে একে যুজ নাক'রে, একে আমাদের 

সমহুন্নতির কেন্দ্রুস্থলে নিয়ে আসা যেতে পারত ॥। বিলেতের শিঙ্পবিশ্লবে কুশল 

কী সুষ্টির কাজে 25017801055 10361686 গুলোর অবদান কম ছিল না। আর 

এই 2/16090108" 10500806 এর অঞ্গীভুত গ্রদ্থাগারগহলোই এই সব গ্রতিজ্ঞানের 

প্রাণকেন্দ্র ছিল । গ্র্থাগারের মাধামে কমকুশল মানুষ তৈরী হয়েছে পৃথিবীর 

সবর আর সেই কুশপ মানুষের কলানৈপঃণোই সেই দেশের উন্নতির ভিত গড়ে 

উঠেছে । তাই পান্চাত। দেশে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞ। ও কাজ সম্বন্ধে ধারণা আগাগোড়। 

বদলে গেছে। গ্রন্থাগার এখন গ্রত্থের আগার মাত নর, এমন কি গ্রন্থাগার, 
পাঠাগার মাও নয়--গ্রন্থাগার এখন জনমিলন কেন্দ্র--0০1হ7508 05065 1 
এখানেই পাওয়1 যাবে মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজনের যোগান--এখানেই গঠিত হবে 
সার্থক নাগরিক ।. গ্রন্থাগার দেবে মান্ষকে বৃত্তির কৌশল, অবসরের গঞ্চা, চিত্ত 
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বিনোদনের সন্ধান, জীবনের আদশ'--এক কথায় তার সব কিছু । তাই শিক্ষার 

নান। শাখার একট। উপশিক্ষা হিসেবে দেখলে এর বিপুল প্রাণমোতকে অবজ্ঞা করা 

হবে, একে সাথ-কনধপে ব্যবহার করা হবে না। 

প্রতির্ক্ষার প্রয়োজনে 
ব্যয়পঙ্ষোচ ও গ্রন্থাগার 

চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে অমাদের পরিকজ্পনাগূলোর পুনবিন্াাস 

কর হংচ্ছে। শান্তির সময় দেশের বৈষয়িক অগ্রগতির জন্য যে প্রয়াস একমুখী 
ছিল তাকে আজ দ্বিধাবিভক্ত করতে হচ্ছে দেশরক্ষার প্রয়োজনে । ফলে অতি 
স্বাভাবিক কারণেই বৈষয়িক উন্নতির দিকে অর্থ বিনিয়োগ করার ক্ষমতা আম দের 
সওকুচিত হ'য়ে উঠেছে । শিক্ষাখাতে অথ-বরাম্দ যে ভাবে কতিত হ'য়েছে--মআশ্ওকা 

হয় তাতে গ্রন্থাগার সমহদ্নতির পরিকন্পনা অনেক অংশেই ব্যাহত হবে। 

প্রতিরক্ষার সুবিধের জন্য বৈষপ্নিক উন্নতিমূলক পরিকন্পনাগুলোকে সামরিক 
স্থগিত রাখতে হলে অবশ্য বলারও কিছু নেই। কিন্তু ভেবে দেখতে হবে-- 
প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিমীম, প্রতিরক্ষার অজুহাতে 

তাকে শজিহীন করা যুজিযবক্ত হবে কিনা। এই প্রসঙ্গে আমরা দ্বিতীয় মাহাযুক্ধ- 

কালীন রচিত বিলেতের গ্রঞ্থাগার সমীক্ষার বিবরণ থেকে সামান্য একট: উদ্ধৃত 
করি-'478৮০0206০90010003 05079290865ণ, ৪3 08৬6৫ 160075 05৪ 
5552170121 ৪106 0£ 0১৪ 11181 561510৩, 17157580165 010. 006 16০01776 

1599 1১0 10016 1000010500৮) 1 বস্তুতঃ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের 

সঙ্চে সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার । সরকারী উপদেশ নিদ্দেশগুলো 
যাতে সব নাগরিকের কাছে পেশায় এটা দেখা একান্ত দরুকার। কিন্তু গ্রন্থাগার 

ছাড়া এ কাজের দায়িত্ব আর কার উপর দেওয়। যেতে পারে? জনসংযোগের শ্রেত্ঠ 

প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানা বিষয়ের মঠিক সংবাদ পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রন্থাগারের উপরই 
থাকা ভাজ । 

যুদ্ধ, জনমানস ও গ্রন্থাগার 

প্বেণজ্ গ্রদ্থাগার সমীক্ষার বিবরণের শেষ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে-বিগত 

মহাষদ্দধকালীন সময়ে গ্রন্থাগারে বইয়ের চাহিদ। অনেক বেড়ে গিয়েছিল । সাধারণ 
জীবন যাপনের ও অবসর বিনোদনের সহজ উপায়গৃলি দূল'ভ হয়ে যাওয়াতে 
মানংযকে বই পড়েই সময় কাটাতে হোত । তাছাড়। বুদ্ধের সময় নান। বিষয়ে জানবার 
প্রয়োজন বেড়ে মায়। শহধং দেশ বিদেশের ভূগোল ইতিহাসই নয়, যংদ্ধের সময় 

আমদের অনেক জিনিসের বিকজ্পের সম্ধান রাখতে হয়, নানা বিষয়ের প্রয়োগবিদ্যার 

প্রয়োজন হয়। তাঃ ছাড়া বিমান আক্রমণ প্রভৃতির সময় দীঘ“কাল ধ'রে ঘরে বন্ধ 

থাকতে হয় বা আধ্রয়স্থানে অপেক্ষা করতে হয়। এইসব সময়েও বই পল্ড় সময় 

কাটাঝার অভ)াস করে নিয়েছিল বিলেতের যুদ্ধকালীন নাধারণ নাগরিকরা ॥ আজকের 
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যুগের বৃচ্ধ সাব'জনীন। যহ্জ্ধক্ষেতও দেশবিস্তৃত॥। সংতরাং অসামরিক লোকদের 

দিকে কম নজর দিয়ে সায়রিক লোকদের দিকে বেশী নজর দেবার নীতি আজকের 
দিনে অচল। আজ চাষী, মজুর, সৈনিক, শিক্ষক সকলকেই দেশরক্ষ'র দায়িত্ব দিতে 

হবে। তাই সকলকেই উন্নত পদ্ধতিগূলে। আবিত্কৃত হওয়া মাত্র অধিগত্ত করতে 
হবে এবং কাজে লাগাতে হবে।॥। পশ্চাদভূমির সরবরাহ ছাড়' যেমন বন্দরগখ্লো। 

নিজ্কিয় হয়ে পড়ে--তেমনি সার! দেশের নিত] প্রবহমান যোগান ছাড়া সেনিকদের পক্ষে 

দেশরক্ষা করাও সম্ভব হয় না। 

জাতির মনোবল ও গ্রন্থাগার 
সঠিক সংবাদ প্রকাশ করে এবং জাতীয় গোৌরবজনক ঘটণাবলীকে জনসাধারণের 

গোচরীভূত করে গ্রন্থাগার জাতির মনোবল অক্ষংণ্ণ রাখার কাজে গুরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ 

করতে পারে। 

বস্তুতঃ দেশ রক্ষায় গ্রদ্থাগারের স্থান খুবই গুকুত্বপূর্ণ । বধ্গীর গ্রন্থাগার 

পরিষদ একবার প্রচার করেছিল--দেশ গড়তে মানুষ চাই- মান্ষ গড়তে 

শিক্ষা চাই, শিক্ষার জন্য গ্রম্থাগার চাই । আজ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সেই 

কথা আরও জোর ক'রে বলতে হচ্ছে--প্রতিরক্ষার জন্য শিক্ষিত মনোবল সম্পন্ন 

দেশপ্রেমী মানুষ চাই, আর সেই মানুষ গড়ে তোলার দারিত্ব গ্রন্থাগারের । 

সমস্য। 

আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব 
আপন দায়িত্ব প:ঃলন করতে হলে গ্রম্থাগারকে পঃনগঠিন করতে হবে। 

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়নি । ফলে গ্রগ্থা্ার পর্চালনার জনা 

আমাদের অথ পরিমাণের কোন রকম নিশ্চয়তা নেই । গত কয়েক বছর ধরে আমাদের 

গ্রন্থাগার বাবস্থার বতটুকু সম,ন্নতি হয়েছে সেইট.কুও বজায় রাখতে হলে আজ 

আগের চেয়ে অনেক বেশী টাকার দরকার হবে । কাগজের ওপর শংকক বৃদ্ধির সঙ্গে 

সঙ্গে বইয়ের দাম বাড়বে । কেরোসিন তেলের দ্ধ বাড়ায় পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার 

পরিচালনার ব্যয় বাড়বে । আর অন্যানা জিনিসের দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রণ্থাগারের 

আনংসঞ্গিক ব্যয়ও বেড়ে যাবে। ফলে ষে কখানা ধই কেনা হত,--যতটংকু সময় 

গ্রন্থাগার খংলে রাখা হত--যে কখানা চিঠি লেখ! হত---যে কখান। কাগজপত্র বায় করা 

হত সবের জনাই আজ বধিত খরচের প্রয়োজন হবে । অথচ কেন্দ্রীর সরকার 

পরিকঃপনা খাতে যে সব টাকা দিতেন তা” কমে যাবে । রাজা সরকারও বধিত বায়ের 

প্রয়োজন আপন কোষ থেকে কতট,কু খেটাতে পারবেন বলা কঠিন। এমত তাবস্থায় 

গ্রতথাগারগনলে। প্রয়োজনানংযায়ী কাজ করতে পারছে--এ আশা করা খুবই শক্ঞ। 

প্রথথাঙ্ধর আইনের, প্রয়োজনীয়তার কথা আমর এতদিন বলেছি, কিন্তু এই আইনের 

অভাবে বে.অসংবিধা হতে পারে এমনভাবে এর, আগে কখনও আমরা তা.বংঝিনি॥ 
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প্রন্থাগ।র ব্যবস্থার সম্প্রসারণে প্রতিকৃ্পতা 
আপৎকালীন অবস্থায় দেশের শ্বাভাধিক যোগাযোগ খানিক? বিচ্ছিদ্ন হবে-এ 

আশঙ্কা হয়ত একান্ত অমূলক নয় । তখন গ্রতোক অঞ্চলে অনেক বেশী শাখা 

গ্রশ্থাগার, অনেক্ক বেশী চলমান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দেবে । বদি দেশে 

আঞ্চলিক সংসংবধ্ধ গ্রন্থাগার ([00685560 11020 5৩151০৩ ) প্রতিজ্ঞা সম্ভব হত 

তা হলে হরত আগুলিক কর্তৃপক্ষেরা আপন আপন এলাকায় শখ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে 

ভাবতে পারতেন । কিন্তু আশঙক। হয় গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠ। পরন্ত রাজ্য 

সরকারের দায়িত্ব হওয়ায় এদিকে কোন কিছু কর' হয়ত সম্ভব হযে না। এ বিষয়ে 
ভাধিকতর অর্থের প্রধোজন ত' আছেই, তাছাড়। সাংগঠনিক সমস্যাও কম নয়। 

বৃত্তি শিক্ষণে দেশকালোপযোগিতার প্রতি উদাসীনতা 
তৃতীয় সমস্যা--আনাদের গ্রত্থাগারিকদের শিক্ষা আমাদের দেশোপযোগী ও 

কালোপবোগী করে গড়ে তোল দরকার । এখন পযণত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার 

যে সব ব্যবঙ্ধা আছে তাতে দেশকাল নিরপেক্ষ তত্তবই মানত প্রাধান্য পেয়েছে ॥ প্রতি- 

রক্ষার প্রয়োজনে, নিরক্ষরত। দুরীকরণে, জনসংযোগের কাজে, কৃষিহিপ বিষয়ক জ্ঞান 

তঙজনে সাহাধা করার বিয়ে, গ্রদ্থাগারিক কিভাবে কী করতে পারেন--সে শিক্ষা 

দেওয়ার বাবন্থা কর। এখন একান্তই দরকার। 

ভ্রমবধ'মান জীবিকার ব্যয় ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বল্প বেতন 
চতৃথততঃ গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার বাধের সঙ্গে সঙ্গে গ্রত্থাগারিকদের 

জীবনযাপন বারও অনেক বেড়ে বাবে ॥ একেই দীঘ“কাল ধরে স্থিরীকৃত বেতনে কাজ 

করে বাংলা দেশের সাধারণ গ্রত্থাগারের গ্রন্থাগা রকেরা ক্রমবধ'মান জীবিকার বার 

সঞ্কুলান করতে হিমসিম খেয়ে াচ্ছেন--তার উপর যুদ্ধকালীন বায়বৃঞ্ধিতে তাঁদের 

অবস্থা আরও দ.$সহ হয়ে উঠবে । কাজের স্বাধীনতা আর মোটাম্ট নিত্য প্রশ্নোজনীয় 

জিনিসের স্বাচ্ছম্দ) না থাকলে কোন মানব্যই প্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারে ন!। 

তাঁকে জীবিকার তাগিদে অন্য ধাশ্দায় ঘুরতেই হর, ফলে কাজ তার দ্বার] ভালভাবে 

হতে পারে না। আপৎংকালীন অবস্থার কথা তুলে কেন্দ্রীর় সরকার নিয়োজিত 

গ্রদ্থাগার উপদেষ্টা কমিটি ও বি*ববিদ্যালয় মঞ্জ্রী কমিশনের গ্রম্থাগাব্নিকদের বেতন 

নিধারণের যৃদ্ধপৃব সুপারিশকে পধন্ত ্থগিত রাখার একটা আশঙক। অনেকের মনে 
উঠেছে । বল! বাছল?, গ্রদ্থাগার উদ্নয়নের পক্ষে এটা একট। মস্ত বাধা হয়ে উঠবে। 

কাজেই গ্রত্থাগারের কাছ থেকে আমরা যদি উপধংঞ্জ কাজ চাই তাহ'লে আমাদের 
অথে'র বরাদ্দ অনেক বাড়াতে হবে। প্রতিরক্ষার দোহাই দিয়ে গ্রন্থাগারের বাম কম'লে 
প্রতিরক্ষার কাজের মূলেই কুঠারাথাত কর হবে। 

গরন্থাগারিকের দায়িত্ব 
কিছ্তু গ্রম্থাগার সংগঠনের মল দায়িত্ব গ্রশ্থাগারিকের। পাঠকদের মনে গ্রন্থাগার 

সধ্বন্ধে আগায় সফ্কার তাঁকেই করতে হবে । পাঠকদের সম্পে গিশে তাদের দিজাস।, 



৪৪৪ গ্রন্থাগার [ ফাস্ণ 

কোঁতৃহজ, সমসা। সব কিছু বুঝে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। 

প্রদর্শনী, বক্তত" পাঠচক্র, গঙপ, আলোচনাচন্ত আয়োজন করে পাঠকদের সাথক পড়ার 

অভ্যাস তাকেই তৈরী করতে হবে। বাংল ভাষায় অনেক বিষয়ে বই রচিত হচ্ছে না। 

যদি গ্রন্থাগারিকেরা একত্র হন-্তাঁরা যদি অভাব জানান এবং কেনবার প্রতিশ্রুতি দেন, 

তাহ'লে বাংল ভাষায় সব বিষবের বই রচিত হতে পারে । মাতৃভাষার মাধ্যমে স্েচ্চ 

তান বিতরণের অয়োজনে গ্রদ্থাগারিকের৷ এক অনসামানা গুক্ষত্বপণ” ভূমিকা নিতে 

পারেন। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন পাঠক মন প্রস্তুত করার। 

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য 
গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মাদার দাবী আমরা অভান্ত জোরের সধ্যে 

উপস্থাপিত ক'রেছি ॥ কিন্তু মনে রাখতে হবে, দাবী করে নয়--কাজ দিয়ে আমাগের 

উপযোগিতা সপ্রমাণ করতে পারলে তবেই আমর মধণাদার প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারব। 

সাধারণতঃ একজন ডাজারের কাছে গিয়ে রোগী যেমন নিভরতা বোধ করে, একজন 

শিক্ষকের কাছে যেয়ে একজন ছাত্র যেমন নিভ'রতা বোধ করে, পাঠকেরাও যেদিন 

আমাদের কাছে এসে সেই রকম নিভ“রতা বোধ করবেন সেদিনই আমর! বস্তিকুখল বলে 
দাবী ক'রতে পারব, সেদিন মযণদাকে আমাদের খ'হজতে হবে না-মধণদাই আমাদের 

বরণ ক'রে নেবে। আমাদের কাজকে ভালবাসতে হবে, সেবার আদর্শকে সামনে 

ধরে রাখতে হবে, মানুষকে ভালবাসতে হবে । নতুন ভারত গড়ে তোলবার প্রেরণ৷ 

নিয়ে এগোতে হবে । বাজিগত মান মধাদার কথ! ভুলে যেতে হবে। দেখ! যাবে, 

তাতে দেশেরও উদ্নতি হবে, আমাদের মধারদদারও হানি হবে না। আমরা যেন 

আমাদের কাজ ঠিক মত ক'রে যেতে পারি। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাঁ.দর, তাঁরা যি 

আমাদের ঠিকমত সাহাযা না করেন- খুবই পরিতাপের বিষয় হবে সন্দেহ নেই, 

তবুও জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে আমরা কতব্যে পরান্াখ হয়েছি- এ ধিকারের 

মম্মাখীন আমাদের হ'তে হবে না। 

[ সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের 

মূল আলোচঃ প্রবন্ধ] 
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ছে ০০১৪র টিউটর জরে 

১২শ বর্ষ] চৈত্র ৫ ১৩৩৯ [দ্বাদশ সংখ্যা 

উদ্বোধনী ভাষণ 

ভ্ীমশোক সেন 
স্চ্ 

(কেন্জীয় আইনমন্ত্রী ) 

বত“মান সময়ে গ্রন্থাগার ও উহার উদ্যোক্তাদের একট প্রধান দারিত্ব হইতেছে 
দেশে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার সঠিক বিবরণ সদর পল্লীবাসীদের মধ্যে পেশছাইয়া 

দেওয়।। সেই সংবাদই নৃতন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মধ্যে আশা ও উদ্দীপনার 

সঞ্চার করিতে পারে। 

দেশের বর্তমান একটি প্রধান সমস্যা হইতেছে উহার প্রতিরক্ষা এবং ইহার পরি- 

প্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের উপর একটি গুক্ষদায়িত্ব অপিত হইয়াছে । কারণ প্রধানতঃ 

তাহাদের প্রচেত্টার মাধামেই দেশের প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি সম্পকে জনদাধারণকে 

সম্পৃণ" ওয়াকিবহাল করা য'ইতে পারে। প্রতিরক্ষার ব্যাপারে প্রস্ততি সম্পর্কে 

দেশের জনগণকে তথ্য সরবরাহ গ্রম্থাগারের কত'ব্য। আশা করা যায় যে গ্রন্থাগার 
সমুহ এই কত'বা পালন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবেনা । 

মান্ষ যখন সভাতার শিখরে আরে'হণ করে তখন সে কাহিনীর কতকাংশ 

পঃস্তকে অথবা অন্যভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে,। মিশরে মানুষের জ্ঞান শত শত 

বংসর ধরিয়। প্রাচীন পুথি পৰে রক্ষিত হইতেছে ॥ কাজেই অনেক জায়গায় গ্রণ্থাগার 

একটি জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হইয়া এবং এই জ্'নভাগ্ডার আহরণ করিয় জনসাধারণ 

তাহাদের তৃম্তির খোরাক মিটাইয়। থাকে । 

গ্রদ্থাগারগহলি জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু বিভিদ্ন ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও 

রাজনীতির অনবপ্রবেশ ঘটগাছে। দেশের বৃহত্তর স্বাথেই গ্রদ্থাগারগ্লিকে রাজ- 
নীতির আওতা হইতে সম্পূর্ণ মুজ রাখিতে হইবে। 

গুরুদেব রবীম্দুনাথ ঠাকুর যে বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের উদ্বোধন করিয়াছিলেন 

সেই পরিষদ নিশ্চয় রাজনীতির আওতা হইতে দরে থাকিবে। 
[ ভাষণের সারাংশ ] 



সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিপ্র অভিভাষণ 

ডঃ শশিভ্ষণ দ।শগুপ্ত 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্যে 

আপনাদের কাছ থেকে যখন অ'হ্বান পেয়েছি তখন তার মধো এত আগ্রহ ও আন্তরি- 

কতা লক্ষা করেছি যে, এ-বিষয়ে যোগাতা ও দায়িত্বের কথ। তখন কিছুই ভাবি নিঃসে 

সম্বন্ধে অবহিত হযে উঠেছি এখন আপনাদের সামনে দাঁড়িবে। গ্রত্থাগার সম্বন্ধীয় 

তথ্য-চিন্তা এখন একট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রূপ ধারণ করেছে; তাকে একট: দূ থেকে 

দেখেছি, ত'র ভিতরে প্রবেশ ক'রে কোন ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করি নি। এ-বিষ- য় 

আপনার! অনেকেই পরিশ্রম ও নিত্ঠ। নিষে দীর্ঘ দিন অনশীলন করেছেন, আপনাদের 

মধো রয়েছে পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক মনের পরিচ্ছন্নতা; বাবহারিক ক্ষেত্রেও আপনাদের 

মনকে উত্তেজিত ক'রে তুলছে বিভিন্ন বাস্তব সমগ্যা, আপনা? আপনাদের সম্মিলিত 

আলাপ-আলোচনার মধা দিয়ে যে সমাধান প্রত্যাশা! করেছেন তা-ও কোন মানসিক 

সমাধান মাত্র নর--কমিজনোচিতভাবে বাস্তব সমস্যার আপনারা চান বাস্তব সম্বাধানা 

আপন রা চান সিচ্ছা-প্রণেদিত কতকগুলি কথা মাত্র নয়--আপনারা চান কর্মক্ষেত্রে 

পারে পয়ে জড়িয়ে ধরা বাধ। বিপন্তিকে অতিক্রম ক'রে এগিয়ে চলবার কমণনিদেশ। 

সে ব্যাপারে নিজেকে অপারগ মনে করছি কোন বিনয়বশতঃ নয়--অনুশীলন এবং 

অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ। তবে এ-ও জানি, পথচলার নিদেশ আপনাদের মধ্োই 

হয়ত আপনারা খুজে পাবেন আপনাদের তপস্য ও প্রজ্ঞাকে নিষ্ঠার সথ্গে কেন্দ্রীভূত 
করে; কিন্তু সেই তপস্যা ও প্রজ্ঞার কেন্দ্রীভূত প্রয়োগের সঙ্গে আগনারা দেশের জাগ্রত 

গণমানসের কাছ থেকে পেতে চান সক্রিষ সমথনের প্রেরণা $ তাই আপনারা আপনাদের 

মধো মাঝে মাঝে আহ্বান জানান আমাদের । আপনাদের সেই আহ্বানের উত্তরে আজ 

আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে অকৃত্রিমকন্ঠে অন্ততঃ এই কথা বলতে পারি; আমরা 

আপনাদের সহকর্মী না হতে পারলেও আমরা আপনাদের সহমী। সমান হাদয় এবং 

সমান আকুতি নিয়ে আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি--এংং আপনাদের সঞ্গে মিলিত 

কম্ঠে প্রাথনা করতে চাই--মানুষ হিসাবে এগিয়ে চলার পথে আমরা যেন এক সঙ্গে 

চলি--এক সঙ্গে কথা বলি--আমাদের চলায় এবং বলায় আমাদের মধ্যে যেন গ'ড়ে 

ওঠে এক প্রাণ এক মন। 

আজ আপনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে পরেছে অনেক দিনের পুরণো একট প্রার্থনা 

»একটি বোধিসভেওর প্রাথথন।। তিনি ড'ক দিলেন দিকে দিকে যাঁরা সম্বৃদ্ধ হয়েছেন 

তাখণাৎ নিজের মধ্যে যারা বোধির আলে। পাড় করেছেন তাদের সকলকে-শংধ; ডাক 
দিলেন না, কতাঞ্জলি হয়ে তাঁদের কাছে একটি বিশেষ প্রান জানাতে লাগলেন, 
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পবণসং দিক্ষ সম্বংজ্ধান প্রার্থয়ামি কৃতাঙালিঃ।: 

সেপ্রার্থ নাকি? কেউ নিবণণ লাভ ক'রোনা, দ£ঃখের অত্যন্ত নিবহত্তির জনা মানুষ 

থেকে কেউ দূর সারে প'ড়োনা ; এইখানেই সধাই থাক--এই মহামানবের মধোই এবং 

ধমণপ্রদীপং কুধন্তু মা ভুদন্ধমিদং জগৎ। 

সবাই মিলে ধমে'র প্রদীপ জেলে দাও--এই জগৎ যেন অন্ধ না হ'য়ে যায়।॥ যে 
জগতে আমর বাম করি সেই জগতের কোনও একটি প্রাণ্ত বাতে অন্ধকারে অন্ধ ন৷ 

হয়ে থাকে তার দার প্রত্যেক মানষর। সুতরাং আমর! যে যেখান থেকে হৃদয়ের 

মধ্যে লাভ করেছি যতটুকু আলো তাকে নিয়ে মানব-বিমৃখ হয়ে উঠবার কারো কোন 

অধিকারই নেই--জামাদের সকলেরই যে রয়েছে মহং দা, হাদয়ে যতটুকু আলে! 

পেয়েছি তাই নিয়েই এগিরে আসতে হবে, তাই দিয়ে বতটুকু পারি পৃথিবীর কোণে 

কোণে ধর্ম প্রদীপ জেলে দিতে হবে-আমাদের এই জগতের কোন অংশকে আমর 

অন্ধ হয়ে যেতে কিছুতেই দেব না। 

এই পঞ্কজ্প নিয়ে যারা এগিয়ে আসবেন তাঁদের পুরোভাগেই আমি দেখতে পাচ্ছি 

গ্রদ্থাগারিকগণকে । যুগে ষুগে দেশে দেশে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে মানুষ পেয়েছে 

যত আলে।, তাকে পৃথিবীর কোণে কোণে পৌছে দিয়ে মানুষের জীবনকে উদ্ভাসিত 

করে তোলার মহৎ ব্রত আপনাদের । এ-কথা শংধ্ সাহিত্যিকের সংরে সালঃকারে 

বলছি ন।, এ সত্যকে জীবনের প্রথমে উপলব্বি করেছিলাম সামানা কিছু বাক্তিগত 

অভিজ্ঞতায়, আপনাদের সহনয়তার সংযোগ নিয়ে সেই ব্যজিগত অভিজ্ঞতায় কথাটুকুই 

আপনাদের নিকটে উপস্থিত করছি ॥। পাঠশাল। ছেড়ে যখন প্রথম ইস্কুল ভর্তি 

হয়েছিলাম তখনই পুববঞ্গের একটি পল্লীর একটি গ্রম্থারের গ্রম্থাগারিক হয়ে 

উঠেছিলম। ছোটু জমিদারের বাইর বাড়িতে চন্ডীমণ্ডপ ঘরের এককোণে একটি কাঠের 

আলমারি ; কিছু দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ডি-টক:টিভ উপন্যাস, কিছু বসুমতী সাহিতা 

মণ্দিরের শট দরে বিক্রি'র গ্রশ্থাবলী এবং কিছু বিবাহে উপহার প্রাপ্ত কমলিনী- 
স।হিতা-সন্দিরের উপন্যাস--এই পঞস্জি নিয়ে আমাদের গ্রদ্থাগারের আরদ্ভ--আমরা 

কায়ক্লেশে তার সঙ্গে যোগ দিতে লাগলাম স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বই--অশ্বিনীকুমার 

দত্তের 'ভক্তিযোগ» কমযোগ, প্রেমা৮আর দেশ-বিদেশে কিছু কিছু জীবনী। 

অথণগমের জন্য চাঁদার ব্যবগ্থা আমর অনেক ক'রে দেখেছি, তাতে অপকার 

ব/তীত উপকার কিছুই হর নি। আমরা তাই গ্রামে সম্ভাব্য দু'ট নৈমিত্তিক ঘটনার 

জন্য উৎসৃক হয়ে অপেক্ষা করতাম, একটি বিবাহ, অপরটি শ্রার্ধ। এই দুই 
উপলক্ষো বিভিন্ন রকমের অধথণপ্রাীর মধ্যে আমরা দং, একটি নিরীহ জীবও গিয়ে 

নাছোড়বান্দা হয়ে বসে থাকতাম--প্রসদ্ন দাক্ষিণোে হোক, অথবা ভ্রুকুর্টি-কুটিল 

বিরদ্িতে হোক, দু'একটি টাকা মিলত? সাংবৎসর্িক সেই স্ব্প আয়, দিয়েই আমরা 
আমাদের গ্রদ্থাসংখ্যা বাড়াবার চেচ্ট করেছি ।. আমর! গ্রামা এই গ্রন্থাগারের জন্য 
জল কাদার বাড়ি বাড়ি নিয়ে মংম্িভিক্ষা! করেছি, সেই ভিক্ষার চাল বিক্রি করে 
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আমরা ভাল একখানা বই কিনবার চেখ্টা করেছি । একট গ্রাম! গ্রন্থাগারে অনা কোন 

দিক থেকে কোন সাহাযোর কথা সেদিন আমরা ভাবতেই পারি নি। 

এই সব অকিন্িংকর প্রয়াসের কথা আজ আপনাদের এখানে বসে শোনবার 

চেঙটা কেন করছি ॥ সেদ্দিনকার সেই সকল দৈন্য এবং হ্বপায়াসের ভিতর দিয়েও 

এই কথাটি অনুভব করেছিলাম, আমাদের সেই দৈনাক্লিষ্ট স্বজ্পায়াসের ভিতর দিয়েই 

সেই অখ্যাত পল্লীতে মিট- মিট ক'রে একটি প্রদীপ জলে উঠেছিল; আরও লক্ষ্য 

করেছি, সেই পল্লীর সকল শহভবৃছ্ধি এবং মঞ্গল-প্রয়াস এই ভাঙা আলমারী আর 

ছেড়া খোঁড় প'হথিপত্রের ক্ষীণ প্রদীপ্কে অবলম্বন করেই আস্তে আস্তে কেন্দ্রীভূত 

হয়ে উঠেছিল। গ্রামের কোন রাস্তান্ন বর্ষার দিনে কিছুতেই হাঁটা যায় না, আগামী 
বর্ষার আগে মাটি কেটে তাকে বেঁধে ফেলতেই হবে, কোন পরিবার অনাহারে ক্রিষ্ট 

-সতাদের জন্য কি কর যেতে পারে, কোথায় মহামারীর আকারে রোগ ছড়িয়ে 

পড়েছে-টিকিৎস।-সেবা-শশ্্রযার কি ব্যবস্থা করা যায়--এ সব চিন্তা এবং তার 

সঙ্গে সঞ্গে কিছু কিছ কমেণপায়ের উদ্বাবন--এ আমরা এ গ্রন্থাগারের ভাঙা 

আলম'রী ও ছেড়া পণথিপাতার সামনে বসেই করেছি। আব'র দেশের পরাধীনতার 

গ্লনি--.সে গ্লানি দূর করবার পন্থা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা আলাপ আলোচন। তারও 

কেন্দ্র ছিল এ একই স্থান । আজ তাই সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করি, গ্রংমের 

ভিতরের একটি গ্রদ্থাগার শুধু গ্রামবাসীর জ্ঞানপিপাস'কেই চরিতাথ না ক'রে গ্রাম- 

বাসীর সকল মহৎ প্রেরণারই কেমন একটি প্রাণকেন্দ্রে হয়ে দেখা দিতে পারে। 

আমর! বাঙলা দেশের গ্রামের ছেলে, আমাদের কৈশোর ও যৌবনের সাক্ষা 

নিয়ে আমরা বলতে পারি তখনকার দিনে জ:তিগতভাবে শব্ধ শ্বাধীনতা লাভের 

আকাঙ্ক্ষা! নয়, একটা বড় জাতি হিসাবে সব দিক থেকে গড়ে উঠবার যে মহৎ 

প্রেরণা, তা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল বাঙলার-পললীতে-পলীতে-গড়েশওঠা এই 

গ্রদ্থাগারগৃলিই । আমর! লক্ষা করেছি, যেখানেই এই মহৎ প্রেরণার প্রথম স্পন্দন 

দেখা দিয়েছে সেইখানেই যত ছোটখাট ভাবে হোক গড়ে উঠেছে একটি গ্রন্থাগার, 

তা্পদিনের মধো সেইটিই দেখা দিয়েছে সমগ্র অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্ুদপে। আমাদের 

জাতীয় জাগরণের প্রসঙ্গে গ্রদ্থাগথ্ারগলির এই কাজ ও দান সম্বন্ধে অমর যদি 

অবহিত হয়ে না উঠি তবে আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাস শোচনীয়ভাবে 

অপূর্ণ থেকে যাবে । 

বন্ধৃগণ, আধুনিক জীবনে গ্রম্থাগার আগমাংদর জীবন গঠনে যে কতথানি 

প্রয়োজনীর স্থান অধিকার করে আছে, সে-কথা আপনাদের শোনাতে ধাওয়া আমার 

পক্ষে ধঙ্টেতা ; কিন্তু কোন সচেতন সংগঠন বাতীতই যে গ্রদ্থাগ্থার আমাদের জাতীয় 

জীবনে কি স্থান অধিকার করেছিল তারই একটি পরিচিত টুকরো ছবি আপনাদের 

গনের সামনে আবার তুলে ধরে আপনাদের মহৎ দান ও দায়িত্বের কথাটাকেই 

আপনাদের সামনে বড় ক'রে তুলে ধরবার চেঞ্টা করলাম । আপনাদের কাজ জাতীর 
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জীবনের কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে নয়, একেবারে গোড়ার ক্ষেত্রে--ষখান থেকে একেবারে 

বনেদ গড়ে ওঠে সেইখানে । কিন্তু এই মজ! এই, বনেদট। সাধারণতঃ মাটীর নীচেই 
ঢাক! থাকে, সুতরাং ওটার অপরিহাষত। এবং মূলা সম্বন্ধে আমরা সব সময় খুব 

একট। অবহিত থাকতে চাই না,-হাহবা দিতে আমরা অভ্যগ্ত বাইরের গড়ে ওঠা 

বিচিত্র ক্বপ ও কারুকাকে । প্রতিনিয়ত বড় গলায় বাহবার প্রত্যাশা আপনারা না-ই 

করলেন, নিজেদের কাছে নিজেদের মূল্যবোধ যেন কখনও ম্পান না হয়ে ওঠে। 

আপনাদের সেই ভ্রাঙ্ষণা-মযণদাবোধ আপনাদের অন্তম'হিম। দান করুক । 

পৃথিবীর কতকগুলি উদ্নত দেশে গ্রন্থাগার আন্দালন আজ কি ব্যাপক ব্ূপ 

গ্রহণ করেছে তা আপনাদের জানা আছে। তাঁদের কার্ধ-ক্রমের বিস্তৃতি সদ্র- 

প্রসারী ॥ তুলনায় আমাদের দৈন্য'ও পশ্চদ্বতি'তা আমাদের মাঝে হত নৈরাশ্যের 

সঞ্চার করতে পারে । কিন্তু এ তুলনামূলক দঞ্টি যেন আগাদের উদ্দামকে শিথিল 

না ক'রে অধিকতর প্রেরণা দান করে ॥ বাঙল। দেশে নগরে পল্লীতে, আনাচে-কানাচে 

গ্রন্থাগার অবলম্বনে যেখানে ঘত পৃথক পৃথক চেত্টা চলেছিল, তার স্বটাকে 

এঁকাবদ্ধ এবং সংহত ক'রে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একটা সক্রিয় রূপদান আপনারা 
'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সঙ্বেলন' দান করেছেন । অতান্ত আশা ও আনন্দের কথা 

বে-সরকাগীভাবে আপনারা যে সংগঠন ও আন্দোলন আরম্ভ কবেছিলেন আজ 

সরকারী চিন্তা ও চেষ্টা তার সঙ্গে বনুভাবে মিলিত হচ্ছে। এই যৌথ চেষ্টার সুফল 

অধশাম্ভাবী। আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা দ্বারা যে নব কাধ-- 

পরিকঙপনা স্থির করেছিলেন, দেখ যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় পরিকজ্পন। 

ও কাষপ্রণালী অনেক স্থানে তারই একান্ত অনকৃলভাবে দেখা দিয়েছে । এটা 

আপনাদের “লাঘারও কথ কাধ সিদ্ধর ক্ষেত্রে আশ।-আনন্দেরও কথা। 

আপনার৷ নিচয়ই লক্ষ্য করেছেন, অন্যানা দেশে যে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে 

উঠেছে তার ভিতরে একট! বড় লক্ষ্য দেখতে পাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্র- 

দায়ের সঙ্গে বৃহৎ জনসাধারণের ব্যবধানট!কে বথাসম্ভব ঘংচিয়ে দেওয়া । এই জন্য 

তাঁরা বিশেষজ্জণণ কতৃক শিকিত সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত বইগৃলিকে জনসাধারণের 

জন্য নূতন করে ঢেলে সাজিয়ে নেবার বিপুল বাবস্থ। করেছেন | এ বিষয়টি সম্বন্ধে 

আমাদের দেশে আমাদের আরও বেশী করে সচেতন হয়ে উঠবার প্রয্লোজন রয়েছে। 

কারণ আমাদের উচ্চশিক্ষা-বিধি যেমন করে আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষ এবং 

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধো একট) বংহৎ ব্যবধান এবং রীতিমত একটি শ্রেণী বৈষম্য 

রচনা করেছে এমনটি অপর দেশে করেনি। যাঁর আমাদের মধ্যে শিক্ষাবিদ: এই 

শোচনীয় পরিণতি তাঁদের দদ্টি এড়িয়ে যায় নিত তাঁরা এই দঙ্টিতে শিক্ষা-নীতির 
পরিবত'ন সাধনে ব্রতী হয়ে উঠেছেন; কিন্ত সে তো সংদরপ্রসারী পরিকজপনা। 

এ বিষয়ে এখনই অনেকখানি কাজ করতে পারেন আপনারা । এ কাজের জন) রিশেষ- 
ভাবে লিখিত গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন, সে গ্রদ্থ প্রক্কাশের ব্যবস্থাও আপনাদেরই 
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খানিকটা হাতে নিতে হবে । জনসাধারণের মধো প্রয়োজনীয় তথা সরবরাহ এবং 
শিক্ষ। বিস্তারের জন্য যে সকল আধুনিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেগলিকে যত 
সতবর সঙ্ভব আমাদের গ্রন্থাগারের কাজের সঙ্চেই মিলিয়ে নিতে হবে। গ্রন্থাগারকে 
শহধ। বই দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে পীমাবঙ্ধ না রেখে তথা-জ্ঞ'ন-আনন্দ বিকীরণের ভিতর 
দিয়ে সবাঙগীন মানসিক সমুন্নতি সাধনের ব্যাপক রূপের মধ্যে তাকে বিকসিত করে 
তুলতে হবে। 

এই প্রসঙ্গে আর একট৷ কথা বিশেষ করে মনে হচ্ছে। আমাদের গ্রন্থাগারকে 
ব) পক রূপ দিতে গিয়ে একটি সংগ্রহশালাকে এর অঞ্গীভূত করে তুঙগতে হবে। শুধু 

খ২ নয়--আমাদের মণীষা এবং আমাদের শিজ্পবোধ যার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে 
তাদের এই গ্রন্থের সঙ্গে এনে যুক্ত করতে হবে; আমাদের ভাস্কষ”, চিত্র, অনন্য 

শিচপকলা--সব একত্র করে তবে তে! আমাদের জাতীয় মনের সমগ্র পরিচয় ॥ বিদেশে 

গিয়ে গিয়ে এ সব জিনিস দেখে শিখে তবে আমাদের নিজেদের পরিচয় জানতে হচ্ছে, 

এ কথ৷ অমাংদর লক্ার; এ লঙ্ভ। দূর করতে যেন আমরা বদ্ধপরিকর হই। 

যা য। আদশের দিক থেকে করণীয় বলে মনে করেছি সেগুলোর সঙ্গে অনেক 

রড সমস্যা জড়িয়ে আছে তা জানি। আমি নিজে সেগংলোকে তুলছি না এই 

জন্যে যে, জানি, সেগংলির উপস্থাপনা এবং সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের 

চেয়ে আপনারা ভাল করতে পারবেন। লক্ষ্য করেছি, কিছুদিন ধরে আপনার 

বাগুল। দেশে গ্রত্থাগার আন্দোলনের সংজ্ঞ; পরিচালনা এবং অগ্রগতির জন্যে পশ্চিম- 

বঙ্গ সরকারের কাছ থেকে একটি মংবিধান রচনা আশা করেছেন। সরকারের উপরে 

সম্পূর্ণ নিভ'র না করে আপনার নিজেরাই এ বিষয়ে অগ্রবর্তী হয়ে বিশেষজ্ঞ দিয়ে 

একটি সংবিধানের খসড়া তৈরী করে, দিয়েছেন। এতে আপনাদের আগ্রহের মতত। 

এবং কন্মকুশলতা উভয়ই প্রকাশ পেয়েছে । সরকারের পক্ষ হতে কোথায় বাধা দেখা 

দিয়েছে অথব। বাধাব্যতীতই স্বাভাবিক শম্ব্ক-গতিত্বের বিড়ম্বনায় আপনারা বিড়ছ্বিত 

তাজ'নিন।। তবে এ:ক ত্বরান্বিত ক'রে তোলবার আগ্রহ এবং যংজি উভয়কেই 

সমথন করি । সরকারী ও বে-সরকারী এই দটি পথক ধারণা আমরা আমাদের 

প্ববভা শাসনধাকা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকেই পেয়েছিলাম । এখন যখন আগ্তে 
আস্তে এই আদশের দিকেই এগিয়ে চলবার ঠট1 করছি-যে দেশের জনগণ ছাড়। 
একট! সরকারের পৃথক অস্তিত্বকে আর মানব না--গণতন্তররের মধোই সরকারী যন্বটাকে 

যতটা সম্ভব ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে হবে, তখন জনগণের কল্যাণবোধের সততায় 

জাত এই সংগঠন প্রচেষ্টাকে গণপ্রতিনিধিগণ যত সত্ব বিধিবদ্ধ করে কাজের সহায়তা 

করেন, ততই ভাল বলে মনে করি। 
গ্দ্থাগানিকগণের বেতনের হায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বা মহাবিদ]ালয়ের 

অধ্যাপকগণের সমান হওয়া উচিত বলে আপনার! যে দাবী জানিয়েছেন তাতে দ্বিমত 
হবার আমি কোনও অবকাশই দেখতে পাচ্ছি না। গ্রদ্থাগারিক সম্বন্ধে আমাদের যে 
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একট মামহলি ধারণা আছেযে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িবে শৃধ একটা যাদ্ব্রিক পদ্ধতিতে 

বই দেওয়৷ নেওয়ার কাজ করেন, এ ধারণা আমাদের বতশীঘ ভেঙে যায় ততই ভাল। 

মহাবিদযালয়ে হোক, বিদ]ালয়ে হোক, নাগরিক, সরকারী, বেসরকারী গ্রম্থাগারে হোক 

ব৷ গ্রাম্য পাঠাগারে হোক, সবত্রই কোথায় লতাকারের প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন 

অন_সারে কি করে গ্রম্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে তার ভার অনেকখানি গ্রন্থা- 

গ্রারিকের উপরে; বিশেষজ্ঞগণ তাঁকে উপদেশ পরামশ* দিয়ে সাহায্য করতে পারেন 

মাত্র। পাঠক শ্রেণীর রুচি সংষ্টির আগ্রহকে গড়ে তুলবার দায়িত্বও অনেকখানি এই 
গ্রন্থাগারিককের। তাঁর কাজ তাই শুধু যাদ্রিক নগ, অনেকখানি সংট্রিমলক। 

তাঁকে যেমন বিভিন্ন দিকের তথ্য জানতে হয়, তেমনই সেই তথাকে পরিবেশনের 

কোৌশলকেও জানতে হয়। এর' কোনটাই শিক্ষক অধ্যাপকের কাজের থেকে 

কম নয়, তাই দক্ষিণার বেল'তেও ঘাটতি পড়বার যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে 
পাচ্ছি না। 

বন্ধত্গণ, আপনার] কাজের মানুষ, অপ্রয়োজনে কথা নিজেরাও বেশী বলতে 

ভ'লবাসেন না, শুনতে নিশ্চয়ই ভালবাসেন না। কমণঞ্চল আপন্দের যাত্রাপথ-- 

তার প'শে দাঁড়িয়ে আবার বলছি, সমাজ বিবতণনের গতিতে আপন দের পুরোগামী 

ব'লে শ্রদ্ধা করি, আপনাদের কমপ্্রচেষ্টায় অবিমিশ্র মানব-কল/ণবোধকে স্বীকার করি 

- আপনাদের সঙ্গে যজ হতে আনন্দ ও গোৌরববোধ করি--আগপনারা সকলে আমার 

অভিবাদন গ্রহণ করুন। এখনও বি*ব৷স করি যেখানে মানুষের মগ্গলেচ্ছা সেইখানেই 
মানুষের শ্রী ও বিজয় । 

অভ্যর্থনা সমিতিত্র সভা নত্রীত্র ভাষণ 

ভ্রীমায়। বন্দ্যোপাধ্যায় 

সহকর্মী বম্ধৃগণ,-- 

অভ্যথন! সমিতির পক্ষ হ'তে স্বাগত সম্ভ'ষণ জানাই আপনাদের । লজ্জাহীন 

বি*বাসঘাতকতার কালো। শ্যনপাথির মতে ঝড় যখন শাদ্তিবাদের সৌমঃসংন্দর 

আদশ'কে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত, অবিশ্বাসের কালোছায়া যখন দেশকে আতঙ্কিত 

করার মিথা প্রয়াসের ক্ষমাহীন আয়োজন চলেছে, দেশের সেই দহঃসহতম সওকট 
মধ্হ্তে আপনাদের তীথবা হ'ক সার্থক, ভবিষাতের কর্মসূচীতে প্রকাশিত 

হ'ক বিজরীপ্রাণের চিরকল্যাণের ইঞ্গিত--আজ আমি এই কামনাই করি। 
শিক্ষার প্রগতি এবং সপরিকজ্পিত গ্রন্থাগার পরিচালনা অথগাঞ্গীভাবে জড়িত, 

তাই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি স্বাধীনোত্তর পশ্চিম ব্গে গ্রদ্থাগারিক হচ্ছেন 
জনগণের বাণীরাপের রূপকার । দেশের পংস্তিকাকেন্দ্িক (বোধিক। কেন্দ্রিক ) 



৪১২ ্রস্থাগার [ চৈত্র 

শিক্ষানংশীলন গ্থ:ল জগদ্দল পাথয়ের মতো বংহত্তর সাংস্কৃতিক জীবনের আনশ্দের 

পথে অন্তরায়, নিছক বঞ্তুবাদের সদদ্ভ ঘোষণায় স্বাথসিম্ধির অহরহ প্রচেষ্টা । 

চিরকল্যাণমন্লী বাণীর আরাধনার হোতা হঃচ্ছেন গ্রন্থাগারিক । তপোবনের শবান্বত 

বাণী, সতা সংন্দরের রূপ, বলিষ্ট জীবনের সাধনা--সবার উপরে মান্য সতোর 

অপরূপ আদশ* বাংলার সংদ্রতম গ্রামের নিজ'ন নিস্তব্ধতায় কেউ যদি ধবনি'ত করতে 

পারেন, তিনিই হচ্ছেন গ্রম্থাগারিক | 

জ্ঞান পরীক্ষা সবশ্থয নর, জ্ঞান পরম সাধনার ধন, নৈরাশ্যের কালো অন্ধকারে 

বিশ্বাসের অমল আলোর আভাষ। জ্ঞান আহরণের নামে প্রকৃত জ্ঞানলাভের যে হীন 

অপলাপ চলেছে, জাতীর এমনকি আম্তজ্শাতিক জীবনে যে দং:ম্বপ্ন ঘংলিয়ে উঠেছে, 

আজ সহশ্র সহশ্র জ্ঞান পিপাসুর প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারোগ্ঘাটনের গুরু দারিত্ব 

আপনাদের ওপর ॥ দানবদমনের শান্তিম'ত্র পাঠের ক্ষুদ্ধ আয়োজনও ঘি করতে 

পারেন, দশের ও দেশের পরমতম কল্যাণ সাধিত হবে। 

জাতির সবণাঞ্গিন উম্নতি তথা বিশবমানব কল্যাণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি 

আমরা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগম্ট । হিংস! দিয়ে গ্বেষ দিয়ে ম্বাথসিদ্ধির হীনবুদ্ধি 

যেন জাতীর এতিহাকে গ্রস না করে ফেলে তার জনা সতক দষ্টি রাখতে হবে 
আমাদের সকলকেই। বাংলার গ্রামে গ্রামে, পৌঁর মন্দিরে, বিদ্যালয়ে, বিশববিদযালয়ে 

গ্র্থাগার স্থাপনার মূলে অন্তনিহিত আছে জাতির আশা ও আকাংখা। জাতির 

আশা আকাংখাকে ফলবতী করার মহান প্রতিজ্ঞা নূতন করে গুহীত হবে সাংখাকার 

কপিলের সাধনা-ধন্য পৃত যজ্ঞ ভূমিতে, এইটুকু মাত্র স্মরণ করিয়ে পরম পিতার 

কাছে প্রাথন! জানাই আপনাদের প্রচেষ্টা সাফলা মন্ডিত হ'ক। দংর্বহ অগ্রিপরীক্ষার 

পর দেশের অমিলন এঁতিহ্র ভাস্বর দ'্যৃতি বিচ্ছুরিত হ'ক দেশ হতে দেশান্তরে। 

জয় হিন্প। 

অভ্যর্থন। সমিতি সম্পাদকের ভাষণ 

শক্তি লয়ক।র 

প্রত্ধের সভাপতি মহাশয়, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীসেন ও সংধীবান্দ, 
সুন্দরবনের ছ্বারপ্রান্তে পণ্চিম বঙ্গের এক জনপদে.''*"'আজ আমাদের হাদয়ের 

অকৃতিম শ্বাগত জানাই ॥ অভ্যর্থন৷ সমিতির এক গুরদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আপনাদের 

সামনে দাঁড়াতে হয়েছে ॥ ত্র€ট ঘটার প্রচুর সম্ভবনা এবং সেজনো পৃবেই গাজনা 

চেয়ে নিচ্ছি । আপনাদের উপস্থিতিতে আমাদের এ ক্ষুদ্র পরিশ্রম সাথণক হয়ে উঠ্ক। 

এক আনন্দময় ভাবলোকের সংষ্টি হোক ও সবার উপরে প্রীতির বন্ধনে প্রীত হোক 

এই নিখিযা চঞ্জাচর 1 



১৩৬৩ ] অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের ভাষণ ৪১৩ 

বিংশ শতকের যষ্ঠদশকে পচ্চিম বাংলার কয়েকটি মানুষ আজ মিলিত হয়েছি 

এক সংকটপূর্ণ দঃসময়ে । মাতৃভূমি বন্ধুত্বের বি*বাসহন্তা শত্রংর দ্বারা আক্রাত 

ও আরও আক্রমনাশগকায় মূহ্যমান। এক এতিহাসিক বি*বাস, একট। আস্থা ও এক 

শাদ্তিপূর্ণ-সৌহাদণা কত সহজে গড়িয়ে দিয়ে গেল । মানুষের প্রতি আস্থা হারানো 

পাপ বিশ্বাস করেও জোর পাই না মনে। অতি বৃদ্ধিবাদী মানুষ নভোজয়ী হয়ে 

গ্রহ থেকে গ্রহাম্তরে যাত্রার প্রস্তুতি করছে । মানুষের বিজয় বাত? তার চিরাচরিত 

কজ্পনাকে হার মানতে বলেছে । কিন্তু কেন জানিনা উল্লাসে মন নেচে উঠে না। 

প.থিবীর চারপাশে চেয়ে দেখি । সদ্দেহ, সংশয়, ভীতি আর দেশে দেশে গংগ্ত ও 

প্রকাশ্য শত্র.ত। আর সবার উপরে প্রভূত্ব প্রয়াসী এক তীন্র হননকারী প্রতিযোগিতা । 

একদিকে একদল প্রাচ-যের চঢড়ায় বসে অপচয় আর অপব্যয়ের নিষ্ঠুর কৌতুকে মন্ত 

অন্যদিকে অপংন্ঠি ও অশিক্ষার গম্দমাদন চাপে অন্যদল হেটমহ্ড। 

এক সবনাশা নৈতিক সংকটের মধ্যে এসে পেশাছেছি। যে বিবেক আর নীতির 

বন্ধনকে মূল্য দিয়ে এসেছি এতর্দিন তা ষেন আলগা হয়ে গিয়েছে। দুটো সবনাশা 

বিবয:গ্ধের ভীভৎস অভিজ্ঞতায়ও সে ভীতগ্রদ্ত হয় নি। তৃতীয় বি*বযংচ্ধের আতঃক 

নেই মনে। গ.প্তাস্ত্রের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তার প্রস্তুতির বিশ্রাম নেই, জীবনের 

উপর মৃল্যবোধ নেই, নেই সমাজের প্রতি মৃলাবোধ ॥ পদরাতনধ্যান ধারণা ভেঙে 

পড়েছে কিন্তু সেই শুনাস্থানে নূতন ভিত্তি গড়ে উঠছে না। প্রচলিত সংস্কার ও 

ধন্মের সৃগঠিত দেহে ফাটল ধরেছে চারদিকে । কখন কেন অংশ ধ্বসে পড়ে ? 

কাকে আঁকড়িয়ে ধরবে? যাঁরা বয়স্ক ও প্রাচীন তাঁরা অসহায় বোধ করছেন। 

চোখের সামনে দেখছেন আধুনিকতার নামে উচ্ছবৎখলতার ছড়াছড়ি আর ভোগ- 

সধ্ঘ্তার মাতথ্বরি। বাস্তুবাদীতার নামে বক্তৃপ্রাণ্তির দরাদরি॥ আদর্শ বাদিতা 

এখন শ্রেফ বোকামি । সব গিলিয়ে এক উন্নানিকতা। 

আজ ন:তন জ্ঞানের প্রয়োজন। যে জ্ঞান আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা 

জানিয়ে দেবে, ধহব ও অধবের পাকা বুঝিয়ে দেবে এবং গ্রাহ্য ও ত্যাজ),কে 

শিখিয়ে দেবে। কেবলমাত্র ভেঙে পড়েছে মনে করে আতঃকগ্রস্ত হলে চলবে না। 

সে নেতিব'দের কথা, সে কাপুরুষের কথা । এই অন্ধকার কাপধ্রুষতার মুক্তি দিতে 

পারে জ্ঞানের অনিবণন দীপশিখা। তাকে উজ্জলতর করাই আজকের যং্গের প্রথম 

কাজ। আমি সেই আহ্বান করি গ্রন্থাগারের কাছে। 

আজ সবার উপরে প্রাধান্য দিতে হবে জানানুশীলন ও জ্ঞানচচার। অবশ্য 

জনের আক্ষরিক অথে নয় । 52061811560. 10505119085 জ্ঞান বলতে আমি 

আপত্তি জানাই । 899০1811550 70)01598ওয়ের প্রয়োজন নেই এ কথা বলিন। 

কিন্তু এর একদেশদরশিতা লভাতাকে যতটা না প্ঠ করেছে তারচেয়ে ক্ষতি বড় কম 

করছে না। বিজ্ঞানের নিতানতুন আবি্কার মানুষের জ্ঞাগরাজোর সীমাকে ধারণা- 

তিরিজ্তভাবে বধিত করেছে ।. কিন্তু সবনাণের বীঞ্জকে সে পরিহাস করতে পারছে 
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না। প্রতিযোগিতাই আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তৃতির উৎস কিন্তু সহযোগিতা সে 

শেখায় মি। আজকে আণবিক বোম ও হাইদ্রোজেন বোমার আবিষ্কারক কি জ্ঞানের 

বিশিষ্ট প্রকাশ বলে অভিনশ্দিত কোরব ? ন। জানি আরও কত মরণাস্ত্র অপ্রকাশিত 

আছে। যেজ্ঞান সামগ্রিক দ:খ্টিকোন থেকে উদ্বংঞ্ধ নয়, যে জ্ঞানে সভাতা সংজ্ঞং 

করে না তাকে অভাথণনা করার যুক্তি খুজে পাই না। তা ছাড়া জ্ঞানের শ্রেঠত্ব 

বিচার তার কল্য ণ গ্রসতায়। বাবহারিক প্রয়োগে জনসাধারণের কল্যাণ সংজনই 

তার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়। উচিধ। 

জ্ঞানের এক বৃহৎ ব/বহারিক প্রকাশ আধুনিক বিজ্ঞ'ন। দরকে নিকট করেছে, 

ভৌগলিক সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড সংকীর্ণতার বাধাকে চণ' করে দঘ্টিকে প্রসারিত করেছে। 

কিন্তু মান.ষের মাঝে আত্মার আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারে নি। দ:ঙ্টি প্রসারিত 

হচ্ছে কিন্তু হাদয় সংকীণ থাকবে কেন? আজও জাতিতে জাতিতে ও দেশে দেশে 

চলেছে প্রতিযোগিত৷ অথচ সহযোগিতা ছাড়া আজকের মানষ বাঁচতে পারবে না। 

প্রতিযোগিতার দৌড়ে সে কোন গহ্বরের দিকে চলেছে তা আজও বংঝতে পারছে না। 

অপরকে ছোট করে নিজেকে বড় করার সংকীণ" প্রাচীন মনোভাব ॥। যার অবশ্যম্ভাবী 

ফল রক্তাক্ত ইতিহাস। বংচ্ধ, ধীশহ, চৈতন্য বা রামকুষের আবেদন কি বাথ" হবে? 

বাথ চেতনাকে সমন্টি চেতনায় সম্প্রসারিত না করতে পারলে আধুনিকতা 

গবি'ত এই বঞ্গবাদী সভাতার ধ্বংস অনিবায হয়ে দেখা দেবে। শুত্ক জ্ঞনের 

মরুবালিতে হৃদয়ের সপ্রেম ম্রোতধারা লঞ্তে হলে সব্নাশ! বিনজ্টের গতি কে রোধ 

করবে? তকানে যদি মানষকে ল)াবরেটরীর গবেষণার বিষয়বস্তু পে দেখতে শেখায় 

অথণং ইট, কাঠ, পাথর আর মানুষের মাঝে কোন পার্থকা নেই এমনি ধরণের 

নিস্পহ হাদয়হীন শুক বিচার করে তাহলে সে জ্ঞানের কাছে আতঙ্কগ্রস্ত হবার 

যথেষ্ট কারণ আছে । এই জ্ঞান চ5ণ কেবলমাত্র আন চ5ণ1র জনাই এ প্রবণতা 

থেকে মুক্ত নয়। বিজ্ঞান চচণর হৃদয়কে শংত্ক রেখে মগ্তিত্ককে প্রাধান্য দিলে 

কুফল প্রসব অবশ্যম্ভাবী । 

অবশেষে আজকের পটভূমিতে পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত মানুষের এক বিশেষ ভুটিকা 

আছে। দুভিক্ষ, প্লাবন, দেশ, বিভাগ ও উদ্বাস্তু ইত্যদি সমস্যার প্রতাক্ষ ও 

পরোক্ষরূপে বাঙ্গালীর হাদয়বৃত্তিতে এক বিশেষ ঘূর্ণি সংষ্টি করেছে। সফল ও 

কুফল দুই-ই সে প্রসব করেছে। বাৎগালীর ভা বপ্রবণতা প্রচ্ড অথাত পেয়েছে । দেশের 

চিন্য়ী দেবী মূতি কঙপন। বাগুগালীর হাদয়জাত গড়! মৃতি। তাই «বদ্দমাতরম"" 

ফাঁসির মঞ্চেও স্তব্ধ হয়নি । কিন্তু এবি*্বাস আজ অ'র এতটুকু নেই। 

দেশপ্রেমের এ ওক বিরাট ঘাটতি । বঞ্ধি বৃত্তির অহমিকা বাঙালীর কম ছিল 
না। ব্চিশনাজত্ে সারা ভারতে সবভারতীয় বিভিন্ন জীবনে কি চাকুরীতে কি 

মেধায়, “ক নেতৃত্বে সে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিঠিত করেছে । উত্কধণতার সার্টিফিকেট 

অন্যান্য প্রদেশবামীর কাছে ঈর্ব। ও যিম্ধেষের বিষয় ছিল, গে স্থান গেকেসে 
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আজ চহত। এক ক্ষরিফত1 অগ্রসরমান। এক সন্রিক হটে বাওয়া চিত্র। এই 

সর্বনাশ অবস্থাকে বন্ধ করতে হবে। জাতিডেদ পেশাগত ভেদ ইতা।দি মানবাত্মা 

অপমানকারী কুদংস্কার অনেক ভেঞ্গে গেছে, কোৌলিনা ও অভিজাতোর ভ্রা্ত দশন 

বিলুপ্ত প্রায় । নৃতন আইডিয়া নূতন আদশ* আরোপ করার এই সময় । 

উদ্নত চিন্তার কাছে উন্নত জ্ঞান বাঁধা । এই চিন্তাদৈন্াই আজকের সভাতার 

সংকট। যে কোন সভ/তার দীর্ঘপ্থারিত্ব নিভ'র করে তার নূতন নূতন চিন্তাবিদের 

আবিভণবে। ইতিহাসের সচল গতিপথে নূতন নূতন চিদ্তাবিদের অভাব ঘটলে 

সে সভ্যতা শৈবালদামে অচল হয়ে উঠে। আজকের ঘৃগের পাঠাগার সেই প্রতিষ্ঠানের 

অনাতম অংশ । মানুষের চিদ্তাধারায় সকল পরিচয় লংকিয়ে আছে এই সারবন্দী কালো 

কালে। অক্ষরে । তাই পাঠাগারকে আমরা সভাতার মাপকাঠী বলতে পারি ॥ প্রতিটি 

দেশপ্রেমিক প্রতিটি চিন্তাবিদ প্রতিটি সংস্থাকে এগিয়ে আমতে হবে। রম্যতার 

ছদ্সবেশে এক আক্রমণকারী আমাদের আক্রমণ করেছে । সাহিতা, দর্শন, চিন্তা, 

ব্যবহার সবখানে তার গুপ্ত অভিযান চলেছে । ফলে জীবন হয়েছে ব্রগাহীন আর 

জীবনী শক্তি হয়েছে পঙ্গু । এই আবহাওয়ার প্রতিরোধ আর প্রতিবাদ করতে পারে 

সুসংগঠিত পাঠাগার । সেই আহ্বান জানাই আমি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের কাছে। 

শুভায় ভবতু । জয় হিন্দ-। 

শিবশক্কর মিত্র 

কাকদ্বীপের আহ্বান 

সুন্দরবনের মানুষ আমরা। সংন্দর বন নিয়ে আমাদের গবের অবধি নেই। 

বাদা অঞ্চলে এক প্রবাদ চাল: আছে--বনের রক্ষক বাঘ, আর বাঘের রক্ষক বন। 

বলতে গেলে, এই বন শধ্ বাঘের রক্ষক নয়--গোট৷ সমতটকে চিরজীবি করে রেখেছে 

এই বনানী । 
গঙ্গার অববাহিকায় হিমালয় ধৌত অপরিমের় পলিমাটিকে অতল সাগরে 

বিলীন হতে দেয়নি এই বন। ধরে রেখেছে খরশ্রোত। ধারাবাহী অজন্র পলিকণাকে 

শত সহত্র মুখী শিকড়জালে আজ্টেপুত্ঠে। দক্ষিণ বাঞ্গালাকে যেমন রক্ষা করেছে, 

তেমনি সাধন করেছে এর বিস্তৃতি । 

তেমনি সমহদ্রের +্লাবন ও বঙ্গোপমাগরের ঘূণি বাত্যার ঝাপটাকে আগল 
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দিয়েছে এই বনধেন বক পেতে । ইতিহাস বলে, সমতটের অবনধন ঘটেছে-_ 

আনংমানিক পাঁচ-সাত বছরের বাবধানে। তব বাওগলাদেশের সেই অপূরণীয় 

ক্ষয়ক্ষতিকে বারবারই যেন এই বন পণ" করে দিয়েছে গলাবনের হাবুডুবু জলরাশির 

ওপর আবারও শির শীষকে সমংন্নত করে। 

ধাদা অঞ্চলের মানুষ সামাজিক শঞ্খল ও বাঁধনে গড়ে নিরস্ব হয়ে থাকলেও, 

সংম্দরবনের আবাদ তার সোনার ফসলে সমতটের মান্ষের ঘরে ঘরে হাসি ফোটাতে 

কার্পণ্য করেনি কোনও দিন । 

এতে। কৃতজ্ঞতার বাঁধনে পড়ে বোধ হয় আজ আপনাদের সঙ্গম তীরের ছায়ার 

অবস্থিত কাকদ্বীপে শহভাগমন ॥ এই শভাগমনকে সাদর অভাথলা জানাতে আমরাও 

কম প্রস্তুত হয়ে নেই। আমরাও যে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। 

বাঙলাদেশের নাড়ীর সঙ্গে, বাওগলাদেশের য্গ যুগ ব্যাপী উত্থান পতনের 

সঞ্গে আমরাও যে বিজড়িত। আমাদের দেশের মাটিতে নবীন পলিমার্টির প্রলেপ 

দেখে বিগতষুগের এতিহাসিকরা মনে করেছিলেন, ভাগীরথী ও পদ্মার অন্তবতী 

সমতট বুঝি অতি আধুনিক দেশ । 

আমাদের সুদ অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য মহাভারত । এঁতিহাসিক অকাট্য 

প্রমাণে সিদ্ধ না হলেও, এতিহ্যও কম অকাট্য নয় বলে আধুনিক এঁতিহাসিকের। 

মনে করেন। মহধি কপিলের শপে সগরবংশ ধ্বংস হয়। সেই সূয'বংশাবতাংস 

ভগীরথ সুরুধনী গণ্গাকে বঙ্গভূমিতে বাহিত করেন। সেই ধারার সঙ্গম স্থল 

লাগরদ্বীপ । কাপদ্বীপের সংলগ্ধ এই সাগরদ্বীপে আজও মহধি কপিল, সগর ও 

ভগীরথ মৃূতি পুজিত হয় লক্ষ লক্ষ ম'নষের সমাগমে। 

এরপর আমে বৌদ্ধধমের গ্লাবন। এই প্লাবন সমগ্র বঙ্গদেশকে যেমন, তেমনি 

এখনকার দ্বীপাঞ্চল বাসীদেরও অলোড়িত করেছিল। ইতিপ্বে' এক তাম্রলিগ্ত ও 

তারকে*বরে অধস্থিত "সিংহল ছ্বীপেগ সিংহবাছ রাজার পুত্র বিজয় সিংহের কাহিনী 

ছাড়া বিশেষ কিছু সূবিদিত ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্ব তত্ববিদদের দ্বারা 

এই যহগের ইতিহাস আজ অনেকখানি অলোকিত। সুদুর বেকড়াচাপা চন্দ্রকেতুগড়, 

দ্বিগঙ্গ। বা বালাম্ড। মহাবিহারের কথা ছেড়ে দিলেও, কাকদ্বীপের অতি সন্নিকটে, 

মাত্র ১৫১৬ মাইল উত্তরে হরিনারায়ণপ,রে ২০০০ বছরের নিদশ"ন উদ্ঘাটিত। এই 
ধবংস স্তুপে যে যক্ষিণী মতি আবিত্কৃত হয়েছে তার তুপনা নেই। সংঞ্গ ও 
কুশান ধুগের নিদর্শন অজ প্রতিষ্ঠিত। সদর অতীতে গ্রীক ও রোমবাসীদের 

বাণিজ্য পোতের আনাগোনায় যে কাকদ্বীপ অঞ্চলও সরগরম হয়েছিল, তা আজ 

নিঃসন্দেহে বল। যায় । এই বিষয়ে অপরিমিত পোড়ামাটির নিদশনই সাক্ষা দিচ্ছে। 

এ ছাড়া কাকদ্বীপ অঞ্চলে অদ্যাবধি অপরীক্ষিত চন্দনপীড়ির জঙ্গলে ভগ্ন রি দর এবং 

বডির তটে বিশালক্ষী মন্দিরের কথা তো আছেই। রে 
পাঠান যংগের ইতিহাসকে তো আমরা হিন্দ, বৌদ্ধ) ম.সলমান ও. ধৈফবদের 



১৩৬৯] কাকদ্ীপের আহ্বান ৪১৭ 

মিলিত 'মেলায়? ধরে রেখেছি ॥ এদেশে গাজী, পীর, বনবিবি, গোষ্ঠপ্জা, রাসলীলা, 

ধমণ্যাত্র', চড়ক প্রভৃতি মেলার তো শেষ নেই। এইধংগে কবি কৃষরাম দাসের "রায় 
মঙ্গল» দক্ষিণা রায়ের ইতিহাসকে শংধ্ বাঁচিয়ে রাখেনি, তাকে ব্যাঘ্রভীতি-নিবারক 

দেবতার আনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এই 'রায়মঞ্গলে” কাকদ্বীপের সপন্ট উল্লেখ 

পাওয়। ষায় ঃ 

«গোজনা বাহিয়া চলে, 

কর্ণধার কুতূহলে 

ধামাই বেতাই কেল পাছে। 

সারি গায় জুড়ি জুড়ি, 

ও কাকদ্বীপ গজ-ঘড়ি 

ছড়াইল বণিকের বাজে ॥।” 

মোগল অ'মলের কাহিনী আমাদের অশ্রসিক্ত। শুধু অ'মাদের কেন, সমগ্র 

সমতটাণুল ও সন্দরবন এক ভয়াবহ আবহাওয়ায় পড়ে । মগ, পতুগীজ ও ফিরিঙ্গী 

দসংযদের আক্রমণে এ দেশের মানুষ জর্জরিত হয়ে ওঠে । নদীর দেশের মানুষ আমরা 

নদীর ধারে কাছে যাওয়াও আমদের নিষিদ্ধ হয়ে উঠেছিল। অঞ্সফোডে রক্ষিত 

তালিশের গ্রন্থের হম্তলিপি থেকে জানা যায়, কি নিমমভ!বে মগ ও পতুণগীজ দসযারা 

সংম্দরবনগলে মানৃষের উপর অত্যাচার করেছে, নারী নিষধণাতন করেছে । নদী থেকে 

উঠেই এরা ছেলে, বুড়ো, যূবক, নারী-__যাকেই পেত, তাদের ধরে নিয়ে দাস ব্যবস। 

করত। বণণনায় আছে, এই বন্দীদের হাতের তাল: ছিদ্র করে ঘক্র বেত চালিয়ে বেধে 

জাহাজের খোলে ফেলে রেখে দিত আর হাঁস-মুরগী খাওয়াবার মত ছিটে ফোঁট। 

অ'সম্ধ ভাত ছড়িয়ে কোন মতে এদের বাঁচিয়ে রাখত বিক্রী করবার জন্য। 

এই অত্যাচার ও অনাচার থেকে এদেশের মানুষকে রক্ষা করেন যশোর নগর 

ধামের রাজ! গ্রতাপাদ্দিতা। কাকদ্বীপ এই রাজার রাজ্যের অন্তভুস্ঞ ছিল । চাঁদ খাঁ- 

চক্ ব! চ্যান্ডিকান নামে এই রাজ্যকে বিদেশীরা বর্ণনা করেছেন। 

রাজ প্রতাণ্পাদি তা মোগল বাহিনীদের স্তব্ধ করবার জন্য তাঁর রাজোর উত্তরাংশে 

যেমন অসংখ্য দগ্গ ও নৌ-ঘাঁটি করেছিলেন, তেমনি মগ ও ফিরিছ্গ দসহযদের দমন 

করার জন্য দক্ষিণে,সংন্দরবনের অভ্যন্তরে ও পাশ্বে অসংখা দুর্গ, পরীখা ও নৌশ্ঘাঁটি 

করেছিলেন । নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবেছে, তেমনি সব দং্গ তৈরী হয়েছিল কাকদ্বীপ 

অঞ্চলর আশেপাশে । সাগর ঈবীপের দগ্ মাতল। দুগ” ও মণি দহগ'কে ভগ্রাবশেষ 

থেকে আজও নিদি্ট কর! যায়। মণি দুগ“কে জয়রাম হাতীর গ্রড়ও বলে । এরই 

পদ্নিকটে জটার দেউল ত।র ৭* ফুট স-উচ্চ চূড়া আজও সমংচ্চ রেখে বিজয় 
বাতণ ঘোষণা করছে । এই স্ত্ডের প্রতিত্ঠ। সঠিকভাবে নিণাঁত না হলেও, গছ 

আছে--.প্রতাপের সেনাধাক্ষ রূড। মোগলদের নৌ-যংদ্ধে পরাজিত করে এই বিজয় স্তম্ভ 

প্রতিষ্ঠা করেন। | | 



৪১৮ গ্রন্থাগার [ চৈত্র 

প্রতাপের পতনের পর এই দসহারা আবার মাথা চাড়া দেয় । বঙ্গেন্বর সায়েস্তা। 

খাঁ এই জল দসহাদের আরাকান য.দ্ধে শেষ বারের মত সায়েস্তা করেন । তখন সায়েস্ত। 

খাঁ এদর জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা যে মগদের আশ্রয়ে এই দূসহ্য অভিযান করে বেড়াও, 

মগেরা তোমাদের কি বেতন দেয়? উত্তরে তারা বলেছিল,_মোগল রাজ্য আমাদের 

বেতনের জনা নিদিত্ট ॥ বাঞ্গলা দেশ তে! আমাদের জায়গীর । যদচ্ছা লঞ্ঠন করি 

বারমাসা এরজন্য অ মাদের আমলা আমীনের কোনও খরচও নেই। 
কাকদ্বীপ অঞ্চল এইযহগে কি বিপাকে পড়েছিল, তা এই উক্তি থেকেই প্রতীয়মান 

হবে। 
মোগল ও নবাব আমল শেষ হতে না হতে নতুন ও আধুনিক ব'গের আবিভণব । 

কাকদ্বীপের নদীকূল থেকে আমরা দেখেছি--কত দেশ বিদেশের জাহাজ একে একে 

এলো বাঙগলা দেশের ইতিহাসের পট পরিবত'ন করতে । পতৃগীজ জাহাজ এলে, 

এলে৷ ওলম্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজেরা। এলো নীলের বাবসাদারের1, এলে লবণ ও 

বদ্রের খরিদ্দ'রেরা । যে নদী পথে বাৎগল। দেশের নৌ-বহর পাড়ি দিয়েছিল এক সময়, 

ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, চীন, সিংহল, প্রভতি দেশে--সেই পথেই এলো পশ্চিমের 
কত জাতের কত নোঁবহর আমাদেরই দ্বীপ ঘেষে॥ 

এর এনেছিল যেমন অনেক আশীবণদ বহন করে, তেমনি এনেছিল পরাধীনতার 

অভিশাপ । দঃঃশো বছর সে অভিশাপে জজ“রিত হয়ে সংগ্রাম ও আন্দোলনের মধ্য 

দিয়ে আমরা মবশেষে আবার স্বাধীনতা পেয়েছি । এ সংগ্রামের অংশীদার অনেক 

কাক্বীপ বাসি। বাঞ্গলাদেশের অন্যতম সংগ্রাম তীথ মেদিনীপুর আমাদের নদীর 

অপর পারে । আমর। অনেকেই সেই মেদিনীপুর থেকে আগত অধিবাসী ॥ সংগ্রামী 

রক্ত আমাদের ধমনীতে বাহিত। বান, গ্লাবন, নোনা, বড়-ঝাপ:টা, ব্যাঘ,-কুমিরের 

সঙ্গে লড়াই করে আমরা বাঁচি ॥ সংগ্রামী না হয়ে আমাদের উপায় কি! এর পরও 

আমরা অনেক আহ্দোলন করেছি। সে সব আন্দোলন বালকোচিত ভুলভ্র।ণ্তিতে 

পরিচালিত হলেও অ'মর! প্রগতিতে বিশ্বাস হারাইনি। আপনারাও আমাদের সে 

বিশবাম হারাতে দেননি। নানা ভাবে আপনার হস্ত প্রসারিত করেছেন । জ্ঞান, 
শিক্ষা, দীক্ষা, নতুন চিন্তাধারা আপনার) বহন করে আনছেন এই অনাদত অঞ্চলে । 
স্কুল, হাসপাতাল, বাজার-হাট, রাস্তান্ঘ ট, জেকে উঠেছে--আমাদেরই কেন্দ্র করে। 
তাই আমাদেরও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই । 

সববেপরি আজ আপনার! এনেছেন গ্রম্থাগাঞ্জের বাণী। হয়ে উঠুক আঘাদের 
জীবনে গ্রন্থাগার মৃলকেন্দ্র॥ নিশ্চয় আপনাদের অজান। নেই--আমর] মেলা জমাতে 
বিশারদ । মানুষে মানংষে, নৌকায়-নৌকায়। আমোদ-আংলাদে, হ-হল্লায় আমরা অতি 
সহজে মেলা জমাতে পাবি । গ্রত্থাগারও হয়ে উঠুক আজ আমাদের তেমনি মেলাকেন্দু। 

আমাদের এই সাগর সঙ্গমের দেশে সগর বংশজাত ভগীরথ একদিন যেন ব্র্ধা 
প্রদত্ত রথে চড়ে শঙ্খ নিনাদে ভাগীরঘীর ধার। পথ নিদে'শ করে এনেছিলেন,--তেমনি 
করেই'আজ আপনার গ্রন্থাগারের শঙ্খ নিদাদে জ্ঞান ধারার মোতকে সমবদ্ুক্লের এই 
সগতটে বহন করে আলহন--বাদাবনে মানহষের এর থেকে শ্রেষ্ঠ কামন। বাব আর নেই। 



গা্দাথর নিয়োগী 

চঝ্বিশ পরগণা ও তার পাঠাগার 
পশ্চিম বণ্গের প্রতিটি অঞ্চল গ্রন্থাগার আন্দোলন ক্রমশই সাথকতার পথে 

এগিয়ে চলেছে এবং আশার কথা রাজ্য সবুকারের দহষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে । 

পশ্চিম বঙ্গ সরকার--রাজ্য গ্রম্থাগার ও প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, শহরে, থানায় 

ও গ্রমে গ্রন্থাগার স্থাপন করছেন। এই সমস্ত গ্রন্থাগার কমীদের বেতন, 

পুস্তকাদি ক্রয় করবার খরচ, গৃহ্নির্মাণ ও অ'সবাবপত্রাদি ক্রয়ের খরচ রাজ্য 

সরকার বহন করেন, যদিও স্থানীয় অধিবাসীদের দানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

তৃতীর পঞ্চবাধিকী পরিকঃপনার্ন প্রতি ব্লক অণ্চল, এমন কি প্রতি অঞ্চন পঞ্চায়েতে 

সরকার পরিচালিত গ্রামীন পাঠাগার স্থাপনের পরিকজ্পনা রাজ্য সরকার গ্রহণ 
করেছেন যার দ্বার। রাজা থেকে জেলা, জেলা থেকে মহকুম, মহকুমা থেকে থানা, 

থানা থেকে ব্লক, ব্রক থেকে অঞ্চল পঞ্চ'য়েতে স্থাপিত এই পাঠাগার জনসাধারণের 

মধো শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্বোত বহন কনে নিয়ে যেতে পারে । 

এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির শত কিভাবে প্রবাহিত করা হচ্ছে তার একটি অপৃব 

নিদশন হিসাবে ২৪ পরগণ। জেলা গ্রন্থাগারের কাষপ্রণালী অনুধাবন করা যেতে 

পারে। ২৪ পরগণ। পহ্চিমবণ্ডের মধ্যে সবপেক্ষা বড় জেলা। এর আয়তন 

৫২৮৫ বগ“ মাইল । ১৯৬১ সালে আদম স.মারীতে লোক সংখ্যা দেখান হয়েছে 

৬২ লক্ষের উপর । পুরুষের সংখা! ৩৪ লক্ষ এবং মেয়েদের সংখ্যা ২৮ লক্ষ । 

আক্ষপিকজ্ঞ'ন স'পদ্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ৩০২, এর মধ্যে পরুষ ১৫ লক্ষ, 

স্ত্রীলোক ৫ লক্ষ । শিষ্ুপাঞ্চল বলে এই জেলায় শ্রমিকের সংখ্যা বেশী--১৭২ লক্ষ 

পুরুষ ও ৮৫$ হাজার স্ত্রীলোক ॥। বেশীর ভাগ শ্রমিক আসে অন্য রাজ্য থেকে 
এবং তাদের এই অনণ্ুলে বসবাসেরও মেয়াদ নিদিত্ট । এই জেলায় সরকার 

পদিচালিত ১১৫৪ ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় থানিত ৬০টি সামাজিক 
শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এই সব সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ ও 
নাগীদের জ্ঞানস্পৃহা যাতে অঞগ্কুরে বিনত্ট না হর ভার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন করা 
হয়েছে । আলোচ) বৎসরে এই রকম ৪৫টি গ্রন্থাগার বাবস্থা আছে । স্কুল কাম; 
কমিউনিটী সেন্টার আছে ৮টি। 

সদ্য স্বাক্ষরদের অধিকতর শিক্ষালাভের সবিধার জন্য বয়দ্ক উচ্চবিদ্যালয় গড়ে 
উঠেছে । এই জেলার ৩টি পরষ ও একটি স্ত্রীলোকের জনা এইক্ধপ বিদ্যালন্ন স্থাপন 
করা হয়েছে । ২৪ পরুগণায় বিভিম্ন প্রকার পাঠাগারের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ৪--- 

১। গভমেন্ট সেম্ট্।ল লাইব্রেরী ৬। গ্লার্ীন গ্রন্থাগার (0০৬8 909050160) 
২। জোলা। গ্রদ্থাগার (3০%651201550159) 
৩। মহকুম। গ্রদ্থাগার (এ) ৭) সমাজ শিক্ষাকেন্দ্ গ্রন্থাগার ৫) 
৪। শহর গ্রন্থাগার (ঞ) ৮। জকুল কাম কমননিটী গ্রন্থাগার (4) 
৫1 আঞ্চলিক গ্রন্থাগার হি) ৯। সাহাধ্যপ্রাপ্ত গ্রত্থাগার । ” 

১০। লাহাধ্য বিহীন গ্রন্থাগার । 



৪২৩ গ্রন্থাগার চৈত্র 

সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২টী--একট বাণীপুর ও অপরটি টাকীতে। 

যদিও সম্প্রতি টাকীর সরকারী গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারে পরিণত করা হয়েছে। 

টাকী ব্যঠীত আরও দংটি জেলা গ্রদ্থাগার - একটি বিদ্যানগরে অপরটি রহড়ায় 

স্থাপন করা হয়েছে । জেলা গ্রন্থাগার পর্দ পরিচালিত বিদ্যানগর জেলা গ্রদ্থাথার 

একঠি বিস্তীণ অঞ্চলে বাযাপক কাজ করেছে । আলীপব্র, ডায়ামণ্ডহারধার মহকুম। 

অঞ্চল ভ্রমামাণ গ্রথাগারের সাহাযো গ্রম্থাদি বিভিন্ন পাঠাগারে পাঠান হয়। 

রহড়ায় জে! গ্রন্থাগারটি রামবৃফ মিশন পরিচালনা করেন। বারাকপংর, বারাসাত 

মহকুমা এই গ্রন্থাগারের সীমানার মধ্য । টাকী জেল। গ্রণ্থাগারটি ঘসিরহাট ও 

বনগাঁ মহকুগায় কাজ করছে। 

মহকুমা গ্রন্থাগার তিনটি । বনগাঁ সাধারণ গ্রন্থাগার, ব্যারাকপত্র সংরেন্দ্নাথ 

ইনছ্টিটিউট পাঠাগার,এবং ডায়মণ্ডহারবারে সরিষার রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত গ্রন্থাগারটি 

এদের অন্তভূক্ত। গৃহ নিমণাণ বাবদ ৪৯,০০০ টাকা, গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য ৮০০০ 

আসবাবপত্রাদির ৪,০০০ টাকার বায় বরাদ্দ আছে ॥ ব্যয়ের এক অন্টমাংশ পরিচালক- 

মণ্ডলী বহন করেন। শহর গ্রথাগার তিনটি। একটি বরিষা, একটি বরাহনগর ও 

অপরটি বেলঘরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত। 

গ্রাসীন গ্রন্থাগার ৪৯টি আছে । গ্রত্থের সংখ্যা ১৯৬,৩৭৯ । প্রতেক গ্রন্থাগারে 

একজন গ্রন্থাগারিক, একজন সাইকেল পিয়ন আছে। গ্রন্থাগারিকের বেতন ৭৫২ 

টাকা, সাইকেল পিধনের ৪০২ টাকা । বিবিধ খরচ বাবদ ৫০ টাকা দেওয়া হয়। 

রহড়া গ্রদ্থাগারিক শিক্ষা শিক্ষণকেন্দ্রু খোল৷ হয়েছে (09০৮৮ 909050160)। 

গ্রামীন গ্রণ্থাগ/রিকগণ এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আগুলিক গ্রন্থাগারের 

অনেকগ,পির ভার রামকৃষ্খমিশন শিয়েছেন। বিশেষভাবে নরেন্দ্রুপত্র। সরিষা ও 

বরানগরের নাম উল্লেখযোগ্য । গত বৎসর ২০৫ট গ্রন্থাগার সরকারী সংছায্য লাভ 

করেছে । কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামানা । এই সব পাঠাগারে শিক্ষাপ্রপ্ত 

গ্রদ্থাগারিক নাই । বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় গ্র-থাদির তালিকার অভাবও বিশেষভাবে 

অনুভূত হয়। 

মানুষের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বেড়ে চলেছে । সেই জ্ঞানস্পৃহাকে নিদিজ্টথ'তে 

প্রবাহিত করতে হলে গ্রন্থাগারের প্রতি আরও দচ্টি দিতে হবে । কমীদের বেতন, 

উপবূজ্ঞ পরিবেশ ও বিজ্ঞানসন্রত প্রথায় গ্রত্থ পরিবেশনের ব্যবস্থা দেশের ও দশের 

উন্নতি বিধানে সাহাষ্য করবে। 

[সপ্তদশ বঙ্গীষ গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২৪ পরগ্ণণা জেলা সমাজ িক্ষা 

অধিকারিক লিধিত প্রবন্ধের সারাংশ ] 



রি. - 

দৃর্হ্গ কম্্ 

সগুদশ বলীয় গ্রন্থ! গার সঙ্থোলন 
গত ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৩ কাকদ্বীপে (২৪ পরগণা ) বিদ্যাসাগর পাঠাগারের 

আহ্বানে সপ্তদশ বওগীর গ্রন্থাগার সন্েলন অনঙ্ঠিত হব। পশ্চিমবঙ্গ উপশিক্ষা- 

মন্ত্রী শ্রীমতী মায়া বন্দেযোপাধ্যয় এবং পম্চমবঞ্গ বিধান সভার স্দস্য শ্রীশক্তিবুমার 

সরকার অভার্থন। সমিতির ষথারুমে সভ'নেত্রী এবং সম্পাদক নিব্ণাচিত হয়েছিলেন। 

অভ্যর্থন। সমিতির অন্যানা সদসাদের নাম দেওয়া! হল ৫ 

সহ-সভাপতিগণ £ শ্রীমক্ধেন্দিশেখব নদ্কর, রাস্ট্রণন্ত্রী, শ্রীমতী মহারাণী 

অধিরাণী বর্ধমান, উপমন্ত্রী, শ্লীখগেন্দ্রনাথ ন্কর, এম £ল-এ, শ্রীজ্ঞানতোষ চক্রবর্তী, 
এম-এল-এ, শ্রীঅবন্তী দাস, এম-এল-এ। 

কোষাধাক্ষ 2 শ্রীপ্রণবপ্রসাদ রায়, এম-এল-এ। 
সহ-সম্পাদক £ শ্রীনলিনী হালদার, শ্রীকমলাকান্ত প্রামাণিক । 
সভাবন্দ £ সব্শ্রী রণবীর বমণণ, অনাদিমোহন তাঁত, এম-এল-এ, এস, এম, 

আবদুল্লা, এম-এল-এ, আহম্মদ আলি মুফতী, এম-এল-এ, আব্দহল ওয়াব লঙ্কর, 

গুবোধচন্দ্র প্রধান, দীনবন্ধ্ দাস, ফতীশচন্দ্র দাস, গৌরাঙ্গ সাহা, লক্ষীকান্ত মণ্ডল, 

অধলা5রণ প্রধান, ধনগ্জষয ভাণ্ডারী, শ্রীনিবাস বিশ্বাস, শ্রীমতী আশ। বম“ণ, শচীণ্দু- 
নাথ ঘোষ, হরিপদ দা, যাদবচন্দ্র মণ্ডল, বরেপ্দ্ুকুমার মাইতি, সংশাম্তকুমার মাইতি । 

কলিকাতা বি*ববিদ্যালযের রামতনূ লাহিড়ী অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
মুল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় অ ইন মন্ত্রী শ্রীশোককুমার সেন 
সদ্মেলনের উদ্বোধন করেন । সম্নেলনে পগ্5মবঞ্চের বিভিন্ন অণুল থেকে প্রায় 

১৭৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 

সম্মেলনের সাফল্য কামন। করে যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাণী প্রেরণ করেন 

তাঁদের নাম দেওয়া হল । 

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, শ্রীপ্রফুল্লচ'্দ্র সেন, শ্রীকেশবচদ্দ্ বস;, শ্রীশৈলকুমার 

মখোপাধাায়। ডঃ সংনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীনমায়ূন কবীর, 

শ্রীশঙ্চরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্ীচপলাক্কাম্ত ভট্র'চাষণ। শ্রী বি কে গুহ, শ্রী বি মাজিক, ডাঃ 

ব্রিগৃণ! সেন, শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়, শ্রী এস দাশগংপ্ত, শ্রীপ্রেম কপাল (কেন্দ্রীয় 

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ), প্রীসংশীলকুমার ঘোষ (পরিষদের প্রথম সম্পাদক ), শ্রী বি এস 

কেশবন,ডাঃ এম আর রঙ্গনাথন,্রীবসিরউদ্দীন,ভ্রীতুষার ক।দ্তি ঘে।ষ, শ্রীএস আর ভাটিয়।। 

[ঢা 910801911.1080153 4১550019010) (0794), ঞোম৫008) পুখেগাগ 

458390190100, 7008500, 18087 11055 85509190000) 455001921905 

[911928 03111966016) 17107821806 00080655 ( ড/8515178090 )১ 2৩০15 



৪২২ গ্রন্থাগার চৈত্র 

906 11081য 455০০190101)) [06111 00110 1011015550৮, 171012595০৮ 

0181101১ 01561২ 9010281] 110চেত 9000805810105% 8০815 12092081028 

[1121 8550951861010, 77106 (৫ বিহ2110 5৭101095110 হুঙ]] ও 0, 

[01590100012 251, ), 

জাতীয় জরুরী অবস্থার জনা এই বৎসর পশ্চিমব্গ সরকার কেবলনাত্র হাওড়া ও 

২৪ পরগণার জেল। এবং গ্রামীন গ্রদ্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগ দিবার অনুমতি দিয়. 

ছিলেন । 
সম্মেলনের মূল আলোচ্য প্রবন্ধ ছিল--“জাতীয় প্রতিরক্ষায় ও দেশ সংগঠনে 

গ্রন্থাগারের ভূমিকা”, (গ্রত্থাগার, ফাকগুন, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য )। 

সম্মেলনে নিম্মলিখিত প্রবন্ধগুলি আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়েছিল £ 

(১) শ্রীসারেন্দ্রমোহন গণ্গোপাধায় $ পশ্চিম বাংলার গ্রন্থ উৎপাদনের মান 

(২) শ্রীমতী বাণী বস্ £ শিশ: গ্রদ্থ-পর্লী 

(৩) শ্রীঅজয়কুমার রায় £ বাংলা গ্রন্থ বগাঁকরণে সমস্যা 

(৪) শ্্রীনিমলেন্দ্ ম.খোপাধ্যায় বাংল। বিষয় নাম নিবণচনের সমস) 

(৫) শ্রীশচীন্দ্ুনাথ সিংহ £ কাগজ, কালি ও বাঁধাইয়ের উপাদান 

(৬) শ্রীগদাধর নিয়োগী £ ২৪ পরগণায় গ্রন্থাগার 

(৭) শ্রীসংধীর ব্রহ্ম £ গ্রণথাগারে ম্যাপের ভূমিকা 
€৮) শ্রীসমনীলবিহারী ঘেষ £ বিবেকানন্দ সাহিতা 

মুল প্রবন্ধ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ আলোচনান্তৈ নিম্নলিখিত প্রস্তাবগূলি গৃহীত 
হয় ঃ 

১ জাতীয় পুনর্গঠন ও প্রতিরক্ষা য় গ্রন্থাগারের ভুমিকা সন্ধন্ধীয় £ 
১১ বশ্মান আপৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষতে সঞ্তদশ বঙগীনন গ্র-থাগার 

সম্মেলন মনে করিতেছে যে, 

১১১ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রতোক নাগরিকের সঙ্গে সরকারের ঘনিষ্ড 

যোগাযোগ থাকা দরকার। 

১১২ সরকারী নিদেশ ও অন্যান্য তথ্যাদি সকল নাগরিকের নিকট পরিবেশিত 

হওয়। প্রয়োজন । 

১১৩ বিজ্ঞান ও তার প্ুয়োগক্ষেত্রে তথা জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপুণণ 

ক্ষেত্রে যাহারা নিয়োজিত আপৎকালীন অবস্থায় তাঁহাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও 

তত্ত্বের সরবরাহ যতদ:র সম্ভব সম্পূর্ণ ও ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

১১৪ প্রতিরক্ষা ঈন্য দঢ় মনোবল সম্পন্ন দেশপ্রেমী মানুষ গড়ার 
প্রয়োজন। 

৯২ উপরোজ পরিস্থিতি সং্টির প্রয়োজনে সঠিক ও প্রয়োজনীয় তথা সরবরাহের 

গুকত্বই * দবণধিক । এবং তথা, পরিবেশনের মাধ্যম হিসাবে, গ্রত্থাগায়ের রি 

আপরিসীন। 



১৩৬৯ পরিষদ কথ! ৪২৩ 

১৩ গ্রন্থাগারের এই অপরিনীম দান্নিত্বের কথা! পযণলোচনা করিয়া এই 
সম্মেলন প্রদ্তাব করিতেছে যে, আপৎকালীন অবস্থায় গ্রন্থাগার বাবস্থার কম“সচী 
কোনঞমে সংকুচিত না৷ করিয়া প্রয়োজনমত সম্প্রসারিত করা হউক । সুতরাং প্রতি- 
রক্ষার কথ চিম্ত। করিয়া গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্বকৃত অথের পরিমাণ হাস করা 
কোনঞমেই সমীচীন হইবে না। 

১৪ এই সমেলন মনে করিতেছে যে, গ্রন্থাগার ঝ/বস্থাকে উপরোজ। অথে 
সার্থক ধরিয়া তুলিতে হইলে দেশের বঙণনান অবস্থার গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ ও 
গ্রদ্থাগার কমাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে সচেষ্ট হইয়া সবরকম অপচয় নিবারণ করা 
আশ] প্রয়োজন। 

১৫৬ এই সন্মেলন মনে করিতেছে যে, উপযুক্ত তথ্যাদি সরবরাহ করিয়া 
জনসাধারণকে প্রতিরক্ষার জন্য দঢ় ও কৃতসংকর্প করিয়া তোলার মহান দারিত্ব 
গ্রথাগার কতৃপক্ষ ও গ্র'থাগার কম্ীদের গ্রহণ করিতে হইবে । 

২ গ্রন্থ'গার আইন সন্ধন্ধীয় 
স*ত্দশ বগগীয় গ্রন্থাগর সম্মেলন মনে করিতেছে যে, ভারত সরকার নিয়োজিত 

গ্র থাগার উপদেও্টা কমিটি এবং বিভিন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্গেলনের সুপারিশমত 

পশ্চিমবঞ্ে অবিলম্বে গ্র্থাগার আইন বিধিব্ধ হওয়া প্রয়োজন। 

৩ গ্রন্থাগারকর্মী্দের বেতন ও মর্ষাদ। সন্ধ্ধীয় 
বগ্যায় গ্র্থাগার পরিষদ গ্র্থগার কমীদের যথোচিত বেতন ও মরাদায় 

প্রতিষ্ঠিত করিব'র শ্য যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে, নণ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 
সেই প্র.5স্টাকে পুনরায় অন্মমোদন জানাইতেছে এবং পরিষদকে অনুরোধ করিতেছে 
যে এই কম“সূচীকে প্রয়োজন অনন্যায়ী ত্বরান্বিত করা হউক। 

৪ বওগীয় গ্র'থ'গার সশ্খেলণের এই অধিবেশন মনে করে যে শিক্ষক শিক্ষিকার 

পত্র কন্যাগণ যেরূপ বিন বেতনে সন্তান সন্তুতিদের বিদ্যালয়ে পড়াইবার সুযোগ 

পা1ইতেছেন গ্রন্থাগারকমানদর জনা ও সেইরূপ ব্যবদ্থা করা উচিত। এই সম্মেলন 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষ-য় যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ 
করিতেছে । 

৫ গ্রন্থ উৎপাদনের মান সম্বন্ধীয় 
বংগীয় গ্র-্থাগার সম্মেলনের এই অধিবেশন মনে করে জিল। গ্রত্থাগার, মহকুমা 

গ্রন্থ/গার এবং অন্যানা সঞ্গতি সম্পন্ন গ্রন্থাগারে বই বাঁধাইয়ের ব্যবস্থা কর] এই 

বাবগ্থার মাধমে তত্রতা সমদ্ত গ্রন্থাগারের বই কম খরচে ভালভাবে বাঁধাইয়। দিবার 

বাবসথ। করা উচিত। এই সম্জেলন সরকারকে এই বিষয়ে উদ্যোগী হইত্বে অনঃরোধ 

কারতেছে। 



৪২৪ গ্রন্থগার চৈত্র 

৬ বৃত্তি-কৌশল (150,01081 ) বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ সন্ধন্ধীয় 
সপ্তদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে, বৃন্তি-কৌশল 

(7601)01০9] ) সম্বন্ধীর যে সব প্রবন্ধাদি উপস্থাপিত হইয়াছে সেইগংলি বিবেচনা 

করিয়া ওৎসম্বম্ধে উপয,জ বাবস্থা গ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্র্থাগার পরিষদকে অনুরোধ 

করা হউক। 

৭ শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠঠনের অঙ্গীভূত গ্রন্থাগারের কর্মীদের সম্থন্ধে। 
স্তদশ বগীয় গ্রদ্থাগার সন্মেলন প্রদ্তাব করিতেছে যে, শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের 

অগুগীভূত গ্রন্থাগারে নিযক্ত যে সকল কম্ী স্নাতক নহেন তাহাদেরও উপযদজ 

বৃ্তিশিক্ষার সংযোগ দেওয়া হউক। পশ্চিম বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষাবোড” ও 
ডি. পি, আই-কে এই সকল কমাদের শিক্ষাগত যোগাতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দানের 

অনুরোধ কযা হউক। 

কৃতজ্ঞতা স্বীক।র 
সপ্তদশ বংগায় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্া অভ্র্থনা সমিতির সদস্য এবং 

বিদ্যাসাগর পাঠাগারের কণিবন্দের অক্লাদ্ত পরিশ্রম এবং স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ 

সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের কাছে পরিষদ কৃতজ্ঞ। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠন তাঁ.দর গ্রম্থাগারিকদের এই 

সম্মেলনে যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

যে সমস্ত সংবাদপব্র সম্মেলনের সংবাদাদি প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের মূলাবান 

স্থান দিতে কাপ ণা করেন নি তাঁদেরও কৃতজ্ঞত। জানাই । 

পগ্ষিদের অগণিত হিতাকগ্বীবংশ্দ বিভিত্মভাবে সম্মেলনকে সাফলামন্ডিত করে 

তুলতে সাহ।যা করেছেন, তাদেরও আমরা ধনানাদ জানাই । 
শ্রীবিজয়।নাথ মুখোপাধ্যায় 

কমসচিব 



র্যা 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্র দের 

পুনগিলনোশুসব 
গত &ই মাচ* মহাজাতি সদনে কলিকাতা বি*ববিদ্যালয়ের গ্রশ্থাগার বিজ্ঞান 

শিক্ষণ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পহনমিলনোৎসব অনংন্ঠিত হয়। উক্ত সভান্ন 

সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীহাররঞ্জন বায় ও প্রধান অথিতির আসন অলকৃত করেন 

পশ্িচমবঙগ্গ বিধাননভার সদস্য শ্রীশক্তিকুমার সরকার। বিশিত্ট অতিথি ব্ধপে 
উপস্থিত ছিলেন সবশ্রী। প্রমীলচন্দ্রু, বস. প্রমোদচন্দ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মুখো- 

পাধ্যায়, অনিল রায়চৌধুরী এবং তিনকড়ি দত্ত। সভাপতি ডাঃ রায় তাঁহার ভাষণে 

বলেন যে অতীতে গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যে হতাশ দেখা দিয়াছিল তাহা ধীরে ধীরে 

দ.রীভুত হইয়া নব উদ্দীপনার সঞ্চার হইতেছে তাহা যথেষ্ট আশাবাজক। প্রধান 

অতিথি শ্রী সরকার তাহার ভাষণে জাতীপন জীবনে গ্রণথাগারিকদের গদায়িত্বের 

কথা মরণ করাইয়া দেন। পুনমি'লনোৎপব কমিটির আহ্বায়কদ্বয় সবণ্্রী। কমলাকান্ত 

প্রামাণিক ও অমিতাভ বস্ বত“মান পরিম্থিতিতে গ্রন্থগারিকদের একাবদ্ধ হইবার 

আবেদন জানান । সভাশেষে সবশ্রী পরিমল কুমার চৌধুরী ও অরুণ কুমার ঘোষের 

পরিচ।লনায় একটি মনোজ্ঞ বিচত্রানুষ্ঠান হয়। 

রাছুল লাংকত্যায়ণ 

মহাপশ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যাযণ গত ১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৩ লোকাম্তরিত 

হয়েছেন। এক বৈচিত্রাপূণৎ জীবনের অধিকারী কেদারনাথ পান্ডে বৌদ্ধশ্রমণ 

জীবন র্লাছল সাংকৃত্যায়ণ নাম গ্রহণ কবেন। বৌদ্ধ জগতের চরম মধযণদা 

গত্রপিটকাচায”* উপাধীতেও তিনি ভূষিত হন। হিন্দী সাহিত্য জগতে ৩াঁর দান 

অপরিসীম । প্রায় ১৭০ খানা গ্রথ তিনি রচনা করেছেন । ধম” দশ"ন, সাহিত্য 

সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান ছিল অসীম 1 বাংল৷ ভ'ষায় অনুদিত তাঁর একখানি জনপ্রিয় 

গ্রথ “ভোল.গা থেকে গঞ্গা?9 | 

হেমেজ্্র কুমার রায় 
হেমেন্দ্ু কুমার রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে । বাংলা শিশু সাহিত্য যে কজন 

সাহিত্যিকের কাছে খণী, হেমেন্দ্ু কুমার তাঁদের অন্যতম 1 শিশ্ সাহিত্যিক রূপে 

হেমেন্দ্রকুধানেকর পরিচয় আমাদের কাছে সর্বাধিক হলেও 'ভারতা'র যাগ থেকে 

৭৫ বৎসরের জীবনের শেষ দিনটি পয'্ত সাহিত্যের অন্যান ভূমিতেও তিনি 

বিচরণ করেছেন। এই প্রসত্যে তাঁর শেষ জীবনের রচনা ত্যাঁদের দেখেছি স্মৃতি 

গ্রথখান। মরণ করা চলে । বাংলা শিপ ও সাহতোর অনেক বিশিহ্ট ব্যকিত্রেওর 

পঞ্ছে হেমেন্দ্ুকুমারের বাজিগত সম্পকেন্সি কথা এই গ্রম্থের অদ্গীূত হওরা ০ 

এর মূলা অন্যান? দিক থেকেও কোন অংশে কম নয় । | 



গা 

[ সপ্তদশ বঙ্গীর় গ্রন্থাগার সম্মেণন উপলক্ষে দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় (*০শে 
চৈত্র, :০৫৯) সম্পাদকীক্ন গুবন্ধটিতে পরিষদের কয়েহটি প্রচেষ্টার প্রাতি সমর্থন জানন্না 

ইয়েছে। গ্রন্থাগার সম্মেলনের এই বিশেষ সংখাঃটিতে তাই প্রবন্ধটি পুনমুদ্রিত হ'ল] 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সন্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশন অনুষিত হইতেছে কাকদ্বীপে 

আজ এবং আগামী কাল। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন) ইদানীং 

কয়েক বছর ধরিয়া এই ধরণের সম্মেলন অনটিত হইতেছে । গত বছর বথ্গীয় 

গ্রন্থাগার সম্মেলন অনষ্ঠিত হইয়াছিল শিলিগুড়ীতে। এই ধরণের গ্রন্থাগার 

সম্মেলন ও গ্রণ্থাগার আন্বোলনের ফলে সম্প্রতিককালে এদেশে গ্রন্থাগার সচেতনতা 

যে কিছুটা বাড়িয়াছে তাহাতে ন্দেহ নাই ; কিন্তু এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেক 

কিহু করণীয় বাকি আছে, একথ। ভুলির। যাওয়া উচিত নয়। ভারতের মত দেশ 
যেখানে শিক্ষিতের সংখা জনদংখ্যার তুলনায় এখনে। নগণ।, সেখানে শুধু শিক্ষিত 

সমাজের জ্ঞানস্প-হ! পুরণ গ্রদ্থাগারের লক্ষ, নয় শিক্ষাপ্রলারেও গ্রণ্থাগারের বিরাট 

ভূমিক। গ্রহ:ণর সম্ভাবনা অহে। ব্টশ আমলে এদেশে যে সব গ্রন্থাগার গড়িয়া 

উঠিরাছিল, তার মল ছিলি বে-সরকারী উদ্যোগ ও আগ্রহ । সরকারী কৃপাদ্টি 

গ্রন্থাগারগ,লি কখনই খুব বেশি পার নাই । বরং তখনকার দিনে গ্রন্থাগারগংলিকে 

সরকারী কতণরা বেশ কিছুটা সন্দেহের চোখেই দেখিতেন। এই সব গ্রন্থাগারের 

মাঃফৎ লোকের মধ্যে পাছে বিপজ্জনক ধ্যানধারণা ছড়'ইয়। পড়ে, এই ভাবনাতেই 

সরকারী আমলা অধিকাংশ সময় সশঙ্কিত থাকিতেন। শ্বাধীনতার পরবতা আমলে 

গ্রন্থাগারের ভুমিকা সম্বন্ধে সরকারী দুষ্টিভহিগ্নর এই পরক্বিতন ঘ্টগলাছে। সরকারের 
নিকট হুইতে গ্রণ্থাগ্ারগলি আজকাল অথ" পাহাধ্য পাইতেছে এবং আগেকার দিনে 

গ্রত্থাগারগহলিকে কেবল গ্রাহক ও পাঠকদের চাঁদার উপর নিভ'র করিতে হইত, 

এখন আর সম্পৃণডাবে সে রকণ নির্ভর করিতে হয়না । কিছতু তব? এখনও 

সরকারী দক্ষিণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায়. কমই বল] চলে। সম্প্রতি জররা 

অবগ্থার জনা শিক্ষা্খাতে বায়বরাদ্দ হাস গাওয়ায় গ্রথাগারগলির ভাগেও বর।ণ্দের, 

পরিমাণ ইস পাইতে পারে বলিয়া অনেকে আশঃক। প্রকাশ করিয়াছেন । . 
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গ্রন্থাগারগলির দায়িত্ব দরকার আরও বেশি করিয়। যাহাতে নিজেদের হাতে লন, 

সেজন্য গ্রদ্থাগার আন্দোলনের তয়ফ হইতে গ্রন্থাগার আইনের দাবী দীঘদিন হইতে 

উঠিয়াছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, গ্রম্থাগারকে জাতির 

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের প্রকৃত হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বিন 

চাঁদায় গ্রম্থাগারগ,লি ব্যবহারের সংযোগ লোকে যাহাতে পায় তার ব্যবস্থা কর! 

দরকার। এই যখক্তি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগা । আগদের দেশে শিক্ষ। প্রসারের 

ফলে ব্রমশঃই লোকের বই পড়ার অগ্গ্রহ বাড়িত্েছে। কিন্তু আগ্রহ কাজে লাগাইতে 

হইলে যে আথিক সামঞ্চের প্রয়োজন, সে সামথ অনেকেরই নাই। দৈনন্দিন 

সংসার যাত্রা নিবাহ করিতে লোকে এমন হিমসিম খাইতেছে যে, চাঁদ। দিপা গ্রণ্থাগারের 

সভ্য হওয়ার কথা অনেকে চিন্তা 'করিতেও পারেন না। তাছাড়া চাঁদা পরিবারের 

একজন লোক দিলেই পরিবারের অন্য সকলের বই পড়ার আগ্রহ ঠিকমত মিটিতে 

পারে না। কারণ সেখানে সমগ্র পরিবারকেই নিভ'র করিতে হয় একটিমাত্র বই-এর 

উপর। ফলে আঘথিক সামথ এবং সুযোগের অভাবে বই পড়ার আগ্রহ ক্রমশঃ 

কঠিতে থাকে । গ্রম্থাগারগৃলি হইতে বিনা চাঁদ!য় বই পড়ার স.যোগ দিবার ব্যবস্থা 

না হইলে ননাশিক্ষিত প্রা্তবয়স্কদের মধ্যে এবং শিশুদের মধ্যেও পড়ার আগ্রহ 

ধরিয়া রাখা আমাদের দেশে খুবই কঠিন। বলা বাহুল্য, এই ল.যোগ গভণমেপ্টই 
একমাব্র দিতে পারেন। কারণ গ্রথাগারগহপির ব্যয় নিবণহের পুধান দাত্িত্ব গভগ“মেন্ট 
না লওয়া পযন্ত এই বাবস্থা সার্থক হইতে পারে না) গ্রন্থাগার সম্মেলনের 
তরফ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, গ্রন্থাগারগুলির প্রয়েজনীয় অথ" সংস্থানের 
জন্য গভগগেণ্ট বিস্তবানদের উপর গ্রন্থাগার কর বপাইতে পারেন। যাঁয়। সম্পত্তি 
করের আওতায় পড়েন তাঁদের নিকট হইতে কর লইয়া গ্রন্থাগারগূলিকে চাঙ্গা 
করিয়া তুলিলে নূতন করে সাধারণ মানুষের আপত্তির কারণ থাকিবে না--বরং 
সমগ্রভাধে দেশ উপকৃত হইবে । দুঃখের বিষয়, গভণমেন্ট এ পয্ত এই যুক্তি 
গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই। ফলে গ্রন্থাগারগুলির এখনও দিন আনি দিন খাই, 
অবস্থাও ঘুচিতে চাহিতেছে না। 

এ পযন্ত এ দেশে গ্রত্থাগার আন্দোলনে যতট,কু অগ্রগতি ঘরিয়াছে তার মুলে 
প্রধানতঃ আছে বেসরকারী উদ্যোগ । কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে ব্যাপারটা ঠিক 
এই পর্যায়ে থাকা উচিত ছিল। বিদেশী আমলে সরকার ও দেশের জনসাধারণের 
মধ্যে পাথ-ক্যের যে সীমারেখা! ছিল, সে সীমারেখা স্বাধীন দেশে থাকা উচিত নয়। 
গ্রথাগারকে যদি জাতীয় জীবনের একটা মূলাবান এবং অবশা প্রয়োজনীয় অণ্গ 
হিসাবেই আমরা দেখি-এবং দেশের প্রয়োজনে না দেখিয়াও উপায় নাই-_তবে 
গ্রথাগায় আন্দোলনের দায়িত্ব গভণমেন্টকে আরে সক্কিয় ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে 
এবং বেসরকাগী ক্ষেত্রে যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতেছেন। এই আন্দোলনের 
সমস) এবং অভাবগুলি সম্পকে" বিশেষভাবে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের সহযোগিতা 
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গ্রহণ করিতে হইবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের তরুফ হইতে এ অনুযোগ উঠিয়াছে যে, 

গ্রন্থাগার পরিষদের নহষোগিতা আহ্বান না করিয়াই সরকার গ্রাথাগার ব্যবস্থা 

সম্বন্ধীয় কম“সূচী গ্রহণ করিয়া থাকেন! বলা বাহুল্য, এই আমলাতান্ত্রিক 

দৃঙ্টিভঙ্গিতে কাজের সুবিধার চেয়ে অসহবিধাই হয় বেশী । গ্র'থাগার আন্দোলনকে 

সফল করিতে হইলে, অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত ইহাকে জাতীয় জীবনের একট 

অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করিতে হইলে কেবল সরকারী কমণ্চারীদের খেয়ালখ্যপসিমত 
চলিলে কখনই এ আন্দোলন প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের 

নেতারা এ কথা স্মরণ করাইয়। দিয়া ভালই করিয়াছেন যে দেশের এই জরুরী অবস্থার 

আমলে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় 

গ্রেট ব্টেন, মাফ্িণ য.ক্ঞরাষ্ট্রী গ্রভংতি দেশে গ্রন্থাগারগুলি জাতির মনোবল গড়িয়া 

তোলায় এক বিশেষ গবকুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। আমাদের দেশেও 
গ্রশ্থাগারগলিকে এই ভুমিকা আজ গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

সম্মেলনের সপ্তদশ অধিবেশনের ফলে সরকারী মহলে যদি এই চেতনার উদ্বোধন 

সম্ভ? হয়, তবেই এই সম্মেলন সত/কার সাথ-ক হইয়া উঠিবে । 

“ই “ই “ই “৮ ৪, “৮ “৮ বা “১ ৬ ৯ “৯ টি বই ১ ৮ বি “ই “ই “২৮ “৮ বই “ই “৮ 

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি 

কাগজের মুল্য, ছাপা খরচ ও ডাক মাশুল বৃদ্ধির ফলে "গ্রন্থাগার 
ব্যয় বহুল হয়ে পড়েছে । সদস্যদের ট্টাদাব্রণ্উপর গ্রন্থাগারের অস্টিত 
সম্পূর্ণভাবে নিরব করে। সুতরাৎ চাদ পরিশোধের ব্যাপারে 
সদস্যরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা লা করলে গ্রন্থাগারের সুষঠু 
প্রকাশন সম্ভব নয় । আমরা সদস্যদের অবিলম্বে ১৯৩৬৩ সালের 

ঠাদ। পরিশোধ করবার জন্য অনুরোধ করছি । আমলা দুঃখের 

সঙ্গে জানাচ্ছি হে এই টাদা না পেলে পুনরায় গ্রন্থাগার পাঠালো 

সম্ভব হবে না। 

“হা পা” খা বা, সহী বব বব ২৮ বব” বউ বাত বই পপ, ব্রী বই বউ পল বলার 












